
IX. 

 

Vypořádání připomínkového řízení  

 
o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání  

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání  

a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů,  

a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového  

a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Návrh zákona byl prostřednictvím eKLEP dne 20. prosince 2019 postoupen do meziresortního připomínkového řízení připomínkovým 

místům určeným Legislativními pravidly vlády s termínem pro uplatnění připomínek do 23. ledna 2020.  

 

Žádné připomínky neuplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Ministerstvo životního prostředí a Český telekomunikační úřad.  

 

Zásadní připomínky uplatnily Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo 

spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad vlády – ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády, 

Úřad vlády – vedoucí Úřadu vlády, Úřad vlády – Odbor kompatibility, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad pro ochranu osobních 

údajů, Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

 

 Doporučující připomínky uplatnily Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo 

spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, 

Ministerstvo zemědělství, Úřad vlády – ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády, Úřad vlády – vedoucí Úřadu vlády, Úřad 

vlády – Odbor kompatibility, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů 

a Svaz průmyslu a dopravy ČR.  

 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé připomínky a způsob jejich vypořádání.   
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Připomínky zásadní povahy 

 
  

Číslo 

př.  

Rezort Ustanovení Relevance Připomínka  Vypořádání 

1. Ministerstvo 

financí 

 

 

 

 

Obecně 

v souvislosti 

s návrhem zákona 

Zásadní Vzhledem k tomu, že z Legislativních 

pravidel vlády vyplývá, že novely právních 

předpisů by měly být v základním zákoně 

upraveny pouze výjimečně a s ohledem na 

rozsah novel, které jsou součástí návrhu, 

požadujeme, aby byl návrh rozdělen na 

zákon o službách platforem pro sdělení 

videonahrávek a zákon, kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o službách platforem pro sdělení 

videonahrávek. 

Vysvětleno 

Celý návrh zákona se vztahuje výlučně 

k transpozici revidované směrnice o 

audiovizuálních mediálních službách, 

která je navrhována v minimalistické 

míře. Návrhy na změnu zákonů  

č. 231/2001 Sb. a č. 132/2010 Sb. 

věcně souvisejí s návrhem právní 

úpravy o službách platforem pro 

sdílení videonahrávek, které jsou (na 

základě nové evropské regulace 

provedené směrnicí Evropské unie 

2018/1808) součástí regulačního rámce 

audiovizuálních mediálních služeb (do 

nichž kromě platforem pro sdílení 

videonahrávek spadají i audiovizuální 

mediální služby na vyžádání a 

televizní vysílání). 

2. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI PRVNÍ – 

K § 13 

 

Zásadní Požaduje se vypustit poslední větu 

ustanovení § 13, která je nepřímou novelou 

zákona o správních poplatcích a která 

navíc v daném případě nemá smysl, 

protože daný úkon nepodléhá správnímu 

poplatku, neboť odpovídající předmět není 

uveden v sazebníku správních poplatků 

Akceptováno 

Poslední věta § 13 bude vypuštěna.  
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uvedeném v příloze zákona č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, a tento zákon 

ani není novelizován. 

3. Ministerstvo 

financí 

 

K ČÁSTI DRUHÉ 

– bod 75 - § 54g, 

odst. 4 a 5 

 

Zásadní Je třeba vyjasnit, jakou povahu má mít 

poplatek za využívání systému koregulace. 

Vzhledem k tomu, že se má jednat o 

peněžité plnění placené právnické osobě, 

jde pravděpodobně o finanční plnění 

soukromoprávního charakteru, přičemž 

takové plnění nemůže být nazýváno jako 

„poplatek“, ale je třeba jej nahradit jiným 

výrazem, například „úplata“. Poplatky jsou 

nenávratná, nedobrovolná, ekvivalentní a 

nesankční peněžitá plnění ukládaná na 

základě zákona spravovaná státem nebo 

jinými osobami vykonávajícími veřejnou 

správu, která jsou veřejnými příjmy 

veřejných rozpočtů, a to příjmy zpravidla 

účelovými, řádnými, pravidelnými 

a plánovanými (Boháč R., Daňové příjmy 

veřejných rozpočtů, 2013, s. 111). Zároveň 

je třeba upozornit na skutečnost, že jde-li 

skutečně o soukromoprávní úplatu, bude 

tato úplata s velkou pravděpodobností 

podléhat dani z příjmů a dani z přidané 

hodnoty. 

Pokud by se jednalo o úplatu 

veřejnoprávního charakteru, tedy o 

poplatek, je třeba jednoznačně stanovit, že 

spolupracující samoregulační orgány jsou 

pověřeny výkonem veřejné moci. Zároveň 

je třeba upozornit na skutečnost, že podle 

Vysvětleno 

Připomínka je bezpředmětná, návrh 

právní úpravy systému koregulace byl 

ze zákona vypuštěn.   
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ustanovení článku 11 odst. 5 Listiny 

základních práv a svobod lze daně a 

poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 

ukládat jen na základě zákona, přičemž 

pojem „na základě zákona“ se pokusil 

vymezit Ústavní soud ve svém nálezu Pl. 

ÚS 3/95 („malé pivovary“), v němž 

dovodil, že všechny základní konstrukční 

prvky daní, poplatků a jiných obdobných 

peněžitých plnění mají být obsaženy přímo 

v zákoně, příp. má zákon obsahovat 

alespoň jejich limity (typicky je zákonem 

stanovena maximální výše poplatku, jak je 

tomu například v zákoně č. 565/1990 Sb., 

o místních poplatcích). Ústavní soud 

shledal ve zmíněném nálezu jako 

protiústavní takovou zákonnou úpravu, 

kdy víceméně všechny základní 

konstrukční prvky měly být vymezeny 

prováděcím právním předpisem. 

Požaduje se tak vyjasnění charakteru 

tohoto peněžitého plnění, a v návaznosti na 

to buď: 

a) změnit jeho název tak, aby neobsahoval 

ani slovo daň, ani slovo poplatek, pokud 

jde o plnění soukromoprávního charakteru, 

nebo 

b) změnit právní úpravu navrženého 

poplatku tak, aby odpovídal požadavkům 

kladeným na daňovou legislativu, pokud 

jde o plnění veřejnoprávního charakteru; 

Ministerstvo financí v takovém případě 
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požaduje zapojení do přípravy formulace 

odpovídajícího legislativního textu. 

4. Ministerstvo 

financí 

 

K ČÁSTI DRUHÉ 

– bod 75. - § 54h 

 

Zásadní V ustanovení § 54h je upravena možnost 

pověření výkonem koregulace na základě 

auditu provedeném v samoregulačním 

orgánu. Tento audit dle ustanovení 

vykonává RRTV nebo ho RRTV nechá 

provést podle jiného právního předpisu.  

Návrh zákona ani důvodová zpráva nijak 

neupřesňuje, o jaký audit se jedná a co má 

být předmětem auditu.  

Upozorňujeme, že právní řád upravuje 

výkon:  

a) interního auditu u orgánů veřejné správy 

v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), a 

b) externího auditu v zákoně č. 93/2009 

Sb., o auditorech a o změně některých 

zákonů (zákon o auditorech). 

Z návrhu ustanovení § 54h odst. 1 vyplývá, 

že předmětem auditu je ověření plnění 

náležitostí a podmínek stanovených 

zákonem o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání.  

V případě, že toto ověření vykonává 

RRTV, naplňuje tato činnost definici 

kontroly a doporučujeme upřesnit její další 

procesní kroky. K tomu lze zvážit použití 

obecného procesního právního předpisu ke 

kontrole – zákona č. 255/2012 Sb., o 

Vysvětleno 

Připomínka je bezpředmětná, návrh 

právní úpravy systému koregulace byl 

ze zákona vypuštěn. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQAGFA2H)



 6 

kontrole (kontrolní řád). 

Dle návrhu ustanovení § 54h odst. 2 může 

RRTV nechat provést audit dle jiného 

právního předpisu. Doporučujeme 

upřesnit, zda se bude jednat o výkon 

auditorské činnosti podle zákona o 

auditorech, tj. statutárním auditorem nebo 

auditorskou společností nebo se připouští 

možnost, že RRTV pověří výkonem 

interního auditu samoregulační orgán. 

Interní audit je právním předpisem upraven 

pouze u orgánů veřejné správy (viz 

ustanovení § 2 písm. a) zákona o finanční 

kontrole). I v tomto případě doporučujeme 

upravit procesní kroky související s 

výkonem tohoto auditu. 

5. Ministerstvo 

financí 

 

K ČÁSTI 

ČTVRTÉ – bod 

22.  

 

Zásadní Vzhledem k tomu, že od vymezení pojmů 

„nízká sledovanost“ a „nízký obrat“ se 

budou odvíjet povinnosti poskytovatelů, 

nepovažujeme za možné, aby tyto pojmy 

byly vymezeny pouze stanoviskem RRTV 

k jejich výkladu. Uvedené pojmy by měl 

buď vymezit přímo zákon, nebo by měly 

být stanoveny prováděcím předpisem 

(zákon by ovšem musel alespoň rámcově 

stanovit meze takového předpisu – viz čl. 

79 odst. 3 Ústavy). 

Akceptováno 

Článek 13 odst. 7 směrnice Evropské 

unie 2018/1808, kterou návrh zákona 

transponuje, stanoví povinnost 

Evropské komise vydat pokyny 

určující kritéria pro definice „nízké 

sledovanosti“ a „nízkého obratu“ pro 

účely plnění povinnosti podpory 

evropské tvorby v audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání. 

Účelem těchto pokynů má být zajištění 

shodného výkladu uvedených pojmů 

ve všech členských státech EU.  

EK tyto pokyny dosud nevydala, nelze 

z nich tedy vycházet a uvedené pojmy 

definovat přímo v zákoně, ani alespoň 
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rámcově stanovit meze prováděcího 

právního předpisu regulačního orgánu, 

který by v něm pojmy definoval.  

Na základě návrhu MF bude text 

návrhu zákona znít následovně: 

„Splnění podmínek nízkého obratu a 

nízké sledovanosti podle odstavce 1 se 

posuzuje podle pokynů vydaných 

Evropskou komisí podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o 

audiovizuálních mediálních službách s 

ohledem na měnící se situaci na trhu. 

Rada tyto pokyny zveřejní po jejich 

publikaci v Úředním věstníku EU na 

svých internetových stránkách.“  

6.  Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI PÁTÉ - 

K § 17  
Zásadní Z odstavce 2 je třeba vypustit slovo 

„správních“ (viz § 12 zákona 

o audiovizuálních mediálních službách na 

vyžádání). 

Akceptováno 

Slovo „správních“ bude z § 17 

vypuštěno. 

7. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 14 bodu 81. [§ 

60 odst. 4 a 7] 
Zásadní Požadujeme v § 60 odst. 7 zákona č. 

231/2001 Sb. stanovit sankci pro spáchání 

přestupku, jehož skutková podstata je 

popsána v nově vkládaném § 60 odst. 4 

písm. d). 

Bez úpravy § 60 odst. 7 zákona č. 

231/2001 Sb. nebude tímto zákonem 

sankce za tento přestupek stanovena a 

použije se obecná úprava podle § 46 odst. 

1 věty druhé zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

která stanoví, že „[n]ení-li výše pokuty 

zákonem stanovena, pokutu lze uložit ve 

Akceptováno 

Návrh zákona bude doplněn. 
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výši nepřesahující částku 1000 Kč“. 

Považujeme horní hranici pokuty ve výši 

1000 Kč za příliš nízkou. Předpokládáme 

ostatně, že stanovení takto nízké horní 

hranice pokuty za tento přestupek ani 

nebylo předkladatelovým úmyslem. Nabízí 

se stanovit podobnou výši pokuty jako u 

ostatních přestupků podle zákona 

č. 231/2001 Sb., konkrétní výši pokuty 

ponecháváme na předkladateli. 

8. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 16 bodu 22. [§ 

7 odst. 2] 

 

Zásadní Požadujeme, aby byly pojmy „nízký obrat“ 

a „nízká sledovanost“ patřičně definovány 

ve vyhlášce Rady pro rozhlasové a 

televizní vysílání. 

Má-li být povinnost nebo výjimka 

z povinnosti závislá na snadno 

kvantifikovatelném údaji, měl by být tento 

údaj v zájmu právní jistoty stanoven 

v právním předpisu, nikoliv v nezávazném 

výkladovém stanovisku. V tomto případě 

není namístě užití neurčitých právních 

pojmů. 

Spoléhání se na nezávazné výkladové 

stanovisko může způsobit pozdější spory o 

výklad pojmů „nízký obrat“ a „nízká 

sledovanost“, přestože by těmto sporům 

bylo možné snadno zabránit. Definovat 

tyto pojmy na základě pokynů Evropské 

komise (čl. 13 odst. 7 transponované 

směrnice) vyhláškou není nadměrně 

zatěžující, stejně jako není zatěžující 

aktualizace těchto pojmů novelou vyhlášky 

Vysvětleno 

Článek 13 odst. 7 směrnice Evropské 

unie 2018/1808, kterou návrh zákona 

transponuje, stanoví povinnost 

Evropské komise vydat pokyny 

určující kritéria pro definice „nízké 

sledovanosti“ a „nízkého obratu“ pro 

účely plnění povinnosti podpory 

evropské tvorby v audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání. 

Účelem těchto pokynů má být zajištění 

shodného výkladu uvedených pojmů 

ve všech členských státech EU.  

EK tyto pokyny dosud nevydala, nelze 

z nich tedy vycházet a uvedené pojmy 

definovat přímo v zákoně, ani alespoň 

rámcově stanovit meze prováděcího 

právního předpisu regulačního orgánu, 

který by v něm pojmy definoval.  

Totožnou připomínku uplatnilo MF, na 

základě jeho návrhu bude text návrhu 

zákona znít následovně: 
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v případě očekávatelné aktualizace pokynů 

Evropské komise. 

„Splnění podmínek nízkého obratu a 

nízké sledovanosti podle odstavce 1 se 

posuzuje podle pokynů vydaných 

Evropskou komisí podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o 

audiovizuálních mediálních službách s 

ohledem na měnící se situaci na trhu. 

Rada tyto pokyny zveřejní po jejich 

publikaci v Úředním věstníku EU na 

svých internetových stránkách.“  

9.  Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K § 5   Zásadní Dle MPO udělené pravomoci Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání zahrnující 

mj. evidence, dohled, kontrola, udělování a 

vybírání pokut, jdou nad rámec působnosti 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Zmiňované pravomoci je nutné s Radou 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

předjednat. Jedná se především o zajištění 

schopnosti RRTV všechny navrhované 

pravomoci vykonávat např. z kapacitních a 

jiných důvodů. Pokud tato jednání 

proběhla, nebylo MPO o této skutečnosti 

informováno. 

Vysvětleno 

Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání (RRTV) dodatečně na výzvu 

MK zpracovala vyčíslení svých 

personálních a mzdových požadavků 

v souladu s Metodikou stanovení 

plánovaných nákladů na výkon státní 

správy. Podklad zaslalo MK 

Ministerstvu financí ke stanovisku, od 

něhož se bude odvíjet další postup.  

 

10. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K § 6 odst. 2 Zásadní Nadále přetrvává naše připomínka, která 

byla uplatněna v rámci konzultací s MK 

při přípravě textu návrhu zákona o 

službách platforem pro sdílení 

videonahrávek. Dle MPO jsou povinnosti 

uvedené v odst. 2 nadbytečné. Jsme toho 

názoru, že tyto údaje si může RRTV 

dohledat například dle OR a proto se 

Vysvětleno 

MK opakovaně vyzývalo MPO, aby 

v případě nesouhlasu s navrženou 

právní úpravou předložilo vlastní 

představu vedení evidence 

provozovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek. Takový návrh by měl 

být v souladu s Legislativními pravidly 

vlády součástí uplatněné připomínky. 
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domníváme, že tato navrhovaná povinnost 

představuje nadměrnou administrativní 

zátěž pro poskytovatele služeb. 

MK proto sděluje, že v této věci 

vychází z evidence poskytovatelů 

audiovizuálních služeb na vyžádání 

(zákon č. 132/2010 Sb.) a z evidence 

periodického tisku (zákon  

č. 46/2000 Sb.). Domnívá se, že 

povinnost provozovatelů platforem pro 

sdílení videonahrávek sdělit RRTV  

zákonem vymezené údaje 

nepředstavuje nadbytečnou 

administrativní zátěž. Je třeba mít na 

zřeteli, že RRTV bude povinna 

sdělovat seznam provozovatelů 

platforem pro sdílení videonahrávek 

spadajících do jurisdikce ČR Evropské 

komisi, a za tím účelem musí 

disponovat údaji o těchto 

provozovatelích. Údaje obsažené 

v obchodním rejstříku v současné době 

často neodpovídají skutečnosti, neboť 

soudy nemají personální vybavení 

k jejich kontrole a vymáhání jejich 

event. oprav.   

 

MPO na základě vysvětlení od 

připomínky ustoupilo.  

11. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 7 odst. 1 písm. 

c)  

 

Zásadní Podle uvedeného ustanovení by měl 

poskytovatel přijmout opatření s cílem 

chránit „širokou veřejnost před pořady 

[…] s obsahem, jehož šíření je podle práva 

Evropské unie trestným činem“. 

Upozorňujeme, že podle čl. 28b odst. 1 

Vysvětleno 

V českém překladu směrnice Evropské 

unie  2018/1808 je v tomto ohledu 

použitý špatný překlad. V jiných 

jazykových verzích směrnice je stejný 

pojem (např. v anglické verzi „general 
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písm. c) směrnice o audiovizuálních 

mediálních službách, jenž má být 

předmětným ustanovením návrhu zákona 

transponován  

do českého právního řádu, mají 

poskytovatelé přijmout vhodná opatření 

s cílem chránit „veřejnost“, a nikoliv 

„širokou veřejnost“, jak uvádí návrh 

zákona, před shora uvedenými pořady. 

Uvedené pojmy přitom nelze považovat za 

totožné, jelikož mezi nimi rozlišuje v čl. 28 

odst. 1 i směrnice o audiovizuálních 

mediálních službách. S ohledem na 

uvedenou skutečnost požadujeme uvést 

předmětné ustanovení do souladu 

s uvedeným ustanovením směrnice  

o audiovizuálních službách.  

public“) použitý jak v Čl. 28b odst. 1 

písm. b), tak v § 28b odst. 1 písm. c). 

V ustanovení ponecháváme pojem 

„široká veřejnost“, který odpovídá 

záměru uvedeného ustanovení 

směrnice, a který je v předpisech 

mediálního práva zaužívaným 

pojmem.   

 

12. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 10 odst. 2 

 

Zásadní Podle uvedeného ustanovení, neobdrží-li 

Rada ve stanovené lhůtě od poskytovatele 

oznámení  

o přijatých nápravných opatřeních, „uloží 

mu pokutu za přestupek podle tohoto 

zákona“. Konstatujeme, že stanovením 

zákonné povinnosti Radě uložit 

poskytovateli pokutu dochází ke kolizi 

návrhu zákona s § 36, 42, 43 a zřejmě i § 

44 zákona o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich, jež zakládají diskreci 

správního orgánu při rozhodování o 

uložení správního trestu, resp. stanovují 

pravomoc správního orgánu (podmíněně) 

upustit od jeho uložení. Prolomení 

Akceptováno 

V § 10 bude ponechán pouze první 

odstavec, text z druhého odstavce bude 

přesunut do § 12, a v souladu 

s připomínkou bude stanoveno, že 

obdrží-li Rada ve stanovené lhůtě od 

poskytovatele služby platformy pro 

sdílení videonahrávek oznámení o 

přijatých nápravných opatřeních, 

nezahájí řízení o přestupku (budou 

vypuštěna slova „uloží mu pokutu za 

přestupek podle tohoto zákona“). 
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obecného pravidla, podle něhož může 

správní orgán v odůvodněných případech 

od uložení správního trestu upustit, lze 

přitom bez bližšího odůvodnění považovat 

za neopodstatněné.  

Požadujeme proto uvedené ustanovení 

z návrhu bez náhrady vypustit.  

13. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 11 odst. 1 

písm. f)  
Zásadní Navržené znění skutkové podstaty 

přestupku považujeme za nepřesné. Tato 

skutková podstata by se neměla dotýkat 

všech poskytovatelů služby platformy, jak 

plyne ze současného znění, nýbrž pouze 

těch, na něž dopadá přechodné ustanovení 

§ 13 návrhu zákona. Požadujeme proto 

upravit navrženou skutkovou podstatu tak, 

aby bylo explicitně zřejmé, že se vztahuje 

pouze na osoby podle § 13 návrhu zákona. 

Navrhujeme přitom do předmětného 

ustanovení za slovo „doručila“ doplnit 

slova „podle § 13“.  

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

14. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 13 

 

Zásadní Podle uvedeného přechodného ustanovení 

může poskytovatel, který službu platformy 

pro sdílení videonahrávek poskytuje přede 

dnem nabytí účinnosti předloženého 

návrhu zákona, tuto za stejných podmínek 

poskytovat „do doby, než Radě doručí 

oznámení podle § 6 odst. 2 […], nejdéle 

však po dobu 90 dnů ode dne nabytí 

účinnosti zákona.“ Konstrukci, podle níž 

stávajícímu poskytovateli zaniká práva 

poskytovat služby za stejných podmínek 

již doručením oznámení Radě, považujeme 

Akceptováno 

Ustanovení bude nahrazeno 

následujícím textem: 

„Právnická a fyzická osoba, která ke 

dni nabytí účinnosti tohoto zákona 

poskytuje službu a tato služba se dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona 

považuje za službu platformy pro 

sdílení videonahrávek, je povinna 

Radě do 60 dnů ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona doručit 

oznámení podle § 6 odst. 2 
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za nevhodnou. Podle návětí § 6 odst. 2 

návrhu zákona má osoba, která zamýšlí 

poskytovat služby platformy pro sdílení 

videonahrávek, učinit Radě oznámení 

„alespoň 15 dnů přede dnem zahájení 

poskytování této služby“. Uvedená lhůta je 

v návrhu zákona stanovena zjevně proto, 

že Rada může ve stejné buď požádat 

oznamovatele o doplnění oznámení, nebo 

jej zapsat do seznamu poskytovatelů 

služby platformy pro sdílení 

videonahrávek usazených nebo 

považovaných za usazené na území České 

republiky (srov. § 6 odst. 3 a 4 návrhu 

zákona). 

V případě postupu podle § 13 návrhu 

zákona však dochází k situaci, kdy lhůty na 

straně Rady zůstávají zachovány, 

stávajícímu poskytovateli však zaniká 

oprávnění k poskytování služby již ke dni 

doručení oznámení Radě, a nikoliv až ke 

dni uplynutí lhůty 15 dní, po které jej může 

Rada vyzvat k doplnění oznámení. 

Přechodné ustanovení tak v případě, kdy 

dosavadní poskytovatel podá oznámení ke 

dni nabytí účinnosti návrhu zákona, 

fakticky postrádá smysl.  

S ohledem na shora uvedenou skutečnost 

požadujeme změnit navrženou konstrukci 

přechodného ustavení tak, aby 

dosavadnímu poskytovateli služby 

platformy pro sdílení videonahrávek 

s připojenými opatřeními k ochraně 

podle § 8 odst. 4.“ 
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zaniklo oprávnění poskytovat 

videonahrávky za stejných podmínek jako 

před nabytím účinnosti zákona teprve 

zápisem do seznamu poskytovatelů služby 

platformy pro sdílení videonahrávek 

usazených nebo považovaných za usazené 

na území České republiky, nejdéle však do 

90 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona. 

15. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 14 bodu 75 [§ 

54g odst. 2 písm. c) 

zákona o rozhl. a 

tel. vysílání] 

 

Zásadní Podle uvedeného ustanovení by měl 

žadatel k žádosti o udělení pověření 

k výkonu koregulace připojit „výpisy z 

evidence Rejstříku trestů všech osob 

oprávněných za spolupracující 

samoregulační orgán jednat, které nesmí 

být starší než 3 měsíce“. Konstatujeme, že 

není zřejmé, z jakého důvodu by měl 

žadatel výpisy k žádosti připojit, když 

z navržené právní úpravy neplyne 

kompetence Rady posuzovat bezúhonnost 

žadatele, resp. osob oprávněných jednat za 

samoregulační orgán. Stanovení dané 

povinnosti se tak jeví být nadbytečné  

a bezdůvodně zasahující do práva na 

informační sebeurčení povinných osob. 

Požadujeme jej proto z návrhu bez náhrady 

vypustit.  

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Úprava koregulace byla z návrhu 

zákona vypuštěna. 

16. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 14 bodu 76 [§ 

60 odst. 3 písm. c) 

zákona o rozhl. a 

tel. vysílání] 

 

Zásadní Upozorňujeme, že navrženým 

novelizačním bodem by mělo ve shora 

uvedeném ustanovení chybně dojít rovněž 

k vypuštění slova „hrubé“. Uvedenou 

změnou by přitom byl založen nesoulad 

s návrhem nového znění § 12 odst. 12 

Vysvětleno 

V ustanovení § 12 odst. 12 písm. f) je 

v platném znění použit pojem „hrubé 

samoúčelné násilí“ a předkladatel jej 

nenavrhuje měnit. Tento pojem, který 

je v mediální oblasti zaužívaný, bude 
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písm. f) zákona o rozhl. a tel. vysílání, 

jakož  

i zřejmě s čl. 6a směrnice o 

audiovizuálních mediálních službách.  

Požadujeme proto z předmětného 

ustanovení slovo „hrubé“ bez náhrady 

vypustit.  

s ohledem na vypořádání připomínek 

uplatněných jinými připomínkovými 

místy zachován v celém zákoně č. 

231/2001 Sb. i v zákoně č. 132/2010 

Sb. Z tohoto důvodu bude zachován i v 

§ 60 odst. 3 písm. c) zákona č. 

231/2001 Sb. Pojem „bezdůvodné“ 

násilí je ve směrnici obsažen z důvodu 

nevhodného překladu předchozí verze 

směrnice. Účelu směrnice a pojmům 

v jiných jazykových verzích (např. 

anglickému „unnecessary“) lépe 

odpovídá český pojem „samoúčelné“ 

násilí.    

Záměrem MK skutečně je zachovat 

v zákoně pojem „hrubé samoúčelné 

násilí“. Předmětný novelizační bod 

bude znít následovně: V § 60 odst. 3 

písm. c) se slova „pornografii a“ 

nahrazují slovy „pornografii nebo“.  

17. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 15 odst. 2 a § 

17 odst. 2 

 

Zásadní Upozorňujeme na chybnou formulaci 

uvedených ustanovení. Podle důvodové 

zprávy k návrhu zákona je cílem 

uvedených ustanovení stanovit kritéria pro 

posuzování vzniku odpovědnosti za 

přestupek. Konstatujeme, že pravidlo, 

jehož konstituování bylo podle důvodové 

zprávy zřejmě cílem předkladatele, je již 

obecně stanoveno v § 2 odst. 1 zákona o 

odpovědnosti za přestupky  

a řízení o nich, podle něhož 

„[o]dpovědnost za přestupek se posuzuje 

Akceptováno 

Ustanovení budou upravena.  
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podle zákona účinného v době spáchání 

přestupku, podle pozdějšího zákona se 

posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele 

přestupku příznivější“. Stanovení 

obdobného pravidla v rámci přechodného 

ustanovení lze proto považovat za 

nadbytečné.  

Dále upozorňujeme, že navržená textace 

namísto o odpovědnosti za přestupek, 

chybně hovoří  

o „řízení o správních přestupcích“, čímž 

však, v rozporu se záměrem předkladatele, 

akcentuje procesní aspekt, řízení o 

přestupcích, namísto aspektu 

hmotněprávního. Ani zákon o rozhl. a tel. 

vysílání, ani zákon o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání přitom 

speciální procesní úpravu řízení o 

přestupcích neupravují, pročež lze danou 

úpravu považovat nejen za chybnou, nýbrž 

i nadbytečnou.  

S ohledem na shora uvedené skutečnosti 

požadujeme uvedená přechodná 

ustanovení z návrhu bez náhrady vypustit.  

18. Ministerstvo 

vnitra 

K § 6 odst. 3 Zásadní Žádáme o výslovné stanovení, že pokud 

osoba ve stanovené lhůtě oznámení 

nedoplní dle výzvy, bude se na oznámení 

hledět, jako by nebylo učiněno. Dále 

považujeme za vhodné, aby v případě, kdy 

se na oznámení bude hledět, jako by 

nebylo učiněno, byla o tomto osoba 

vyrozuměna (též s ohledem na to, že 

Akceptováno 

Ustanovení § 6 odst. 3 bude doplněno 

v souladu s připomínkou.  
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nesplnění povinnosti učinit oznámení je 

postihováno jako přestupek). 

19. Ministerstvo 

vnitra 

K § 10 odst. 2 

 
Zásadní Ustanovení žádáme přeformulovat. 

Podmínění postihu porušení povinnosti 

prostřednictvím přestupku předchozím 

upozorněním pachatele na porušení 

povinnosti je možné, avšak domníváme se, 

že zvolený způsob není správný. Dle 

navrhovaného ustanovení je Radě dána 

povinnost uložit pokutu za přestupek, 

pokud ve stanovené lhůtě od poskytovatele 

služby neobdrží oznámení o přijatých 

opatřeních. Tato formulace je však 

problematická, neboť pokuta nemusí být 

při spáchání přestupku uložena vždy, 

přičemž ani při nesplnění předmětné 

povinnosti nemusí vždy dojít k naplnění 

skutkové podstaty přestupku (ta musí být 

v zákoně výslovně stanovena, přičemž 

v konkrétním případě musí být naplněny 

všechny znaky skutkové podstaty 

přestupku) – nadto taková proklamace 

nezakládá skutkovou podstatu přestupku. 

Tato proklamace tak neodpovídá záměru 

předkladatele uvedenému v důvodové 

zprávě. Žádáme proto o změnu ustanovení, 

a to následovně: „Obdrží-li Rada 

ve stanovené lhůtě od poskytovatele služby 

platformy videonahrávek oznámení 

o přijatých nápravných opatřeních, Rada 

nezahájí řízení  

o přestupku“ (obdobná formulace je 

Akceptováno 

V § 10 bude ponechán pouze první 

odstavec, text z druhého odstavce bude 

přesunut do § 12, kde bude v souladu 

s návrhem MV stanoveno, že obdrží-li 

Rada ve stanovené lhůtě od 

poskytovatele služby platformy pro 

sdílení videonahrávek oznámení o 

přijatých nápravných opatřeních, 

nezahájí řízení o přestupku. 

V souladu s připomínkou bude rovněž 

upraven § 10 odst. 1 tak, aby dopadal i 

na případy, kdy žadatel opatření 

k ochraně vůbec nepřijme.   
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přitom upravena např. § 11 odst. 3 zákona  

č. 132/2010 Sb.). S ohledem na důvodovou 

zprávu se domníváme, že tato formulace 

odpovídá záměru předkladatele 

[domníváme se, že postižení přijetí 

nedostatečných opatření k ochraně má být 

postihováno přestupky podle § 11 odst. 2 

písm. b) a podle § 11 odst. 3.  

Je-li však záměr předkladatele jiný a chce 

postihovat nesplnění nápravných opatření 

jako samostatný přestupek, bude nutné 

ustanovení upravit a zakotvit samostatnou 

skutkovou podstatu v ustanovení 

o přestupcích, a to tak, aby se nepřekrývala 

s uvedenými přestupky; upozorňujeme, že 

předmětnou větou navrženou 

předkladatelem se nezakládá nová 

skutková podstata]. 

Nadto se domníváme, že odpovídá-li 

navržená formulace záměru předkladatele, 

tak může být dle záměru předkladatele 

žádoucí upravit též § 10 odst. 1 tím 

způsobem, aby dopadal i na případy, kdy 

žadatel opatření k ochraně vůbec nepřijme 

[viz formulace jednotlivých přestupků – 

zejména § 11 odst. 2 písm. b) a připomínka 

k tomuto ustanovení  

a § 11 odst. 3]. 

20. Ministerstvo 

vnitra 

K § 11 odst. 1 

písm. a) 

 

Zásadní Skutkovou podstatu přestupku navrhujeme 

upravit, neboť zcela neodpovídá 

porušované povinnosti, a to následovně: 

„poskytuje službu platformy pro sdílení 

Akceptováno 

Ustanovení bude upravenou v souladu 

s návrhem MV. 
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videonahrávek, aniž do dne zahájení 

poskytování této služby učiní oznámení 

podle § 6 odst. 2 nebo k tomuto oznámení 

nepřipojí opatření k ochraně podle § 8 

odst. 4“ (upozorňujeme, že dle § 6 odst. 2 

je nutno oznámení učinit/doručit do 15 dnů 

před zahájením poskytování služby, 

domníváme se však, že „zmírnění“ lhůty 

ve skutkové podstatě je záměrem 

předkladatele; není-li tomu tak, jak třeba 

skutkovou podstatu upravit dle záměru 

předkladatele). 

21. Ministerstvo 

vnitra 

K § 11 odst. 1 

písm. b) 

 

Zásadní Domníváme se, že § 6 odst. 6 nerozlišuje 

zahájení a obnovení služby. Slovesa 

ve skutkové podstatě přestupku je též 

nutno uvádět v přítomném, nikoliv 

minulém čase. Upozorňujeme, že v § 6 

odst. 6 je povinnost podat oznámení ode 

dne zahájení obnoveného poskytování 

služby, zatímco v navrhované skutkové 

podstatě je tato povinnost podat oznámení 

do dne zahájení nebo obnovení 

poskytování služby. Je-li záměrem 

předkladatele, aby toto oznámení bylo 

učiněno do dne zahájení obnoveného 

poskytování služby, je nutné tuto 

povinnost upravit v hmotněprávním 

ustanovení § 6 odst. 6.  

Pokud bude okamžik pro podání oznámení 

stejný v hmotněprávním ustanovení 

i v ustanovení upravujícím přestupek, je 

nadbytečné uvádět tuto skutečnost 

Akceptováno 

MK upozorňuje, že v 6 odst. 6 bude 

správně uvedeno, že hodlá-li osoba, 

které bylo poskytování služby 

platformy pro sdílení videonahrávek 

ukončeno podle odstavce 5, a u níž 

nedošlo ke změně údajů podle 

odstavce 2 písm. a) až f), poskytování 

této služby obnovit, oznámí tuto 

skutečnost Radě do dne zahájení jejího 

obnoveného poskytování. Skutková 

podstata přestupku v § 11 odst. 1 písm. 

b) je tedy formulována správně. Toto 

ustanovení bude zároveň 

přeformulováno v souladu s návrhem 

obsaženým v připomínce.  
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v ustanovení upravujícím přestupek, neboť 

postačí odkaz na porušovanou povinnost. 

Předkladatel může zvolit i jiný přístup, a to 

takový, že skutková podstata může 

obsahovat znak „zmírňující“ lhůtu 

obsaženou v hmotněprávním ustanovení 

[srov. § 11 odst. 1 písm. a)]. 

Upozorňujeme, že skutková podstata 

nemůže obsahovat lhůtu přísnější, což je 

navrhováno v současné podobě ustanovení.  

Navrhujeme proto i s ohledem na korektní 

formulaci skutkové podstaty ustanovení 

upravit následovně: „obnoví poskytování 

služby platformy pro sdílení 

videonahrávek, které bylo ukončeno podle 

§ 6 odst. 5, bez oznámení Radě podle § 6 

odst. 6“ (předpokládáváme, že 

v hmotněprávním ustanovení bude nutno 

učinit oznámení do dne obnovení této 

služby, jinak je nutno skutkovou podstatu 

upravit). 

22. Ministerstvo 

vnitra 

K § 11 odst. 1 

písm. c) 
Zásadní Žádáme ustanovení upravit následovně: 

„poruší oznamovací povinnost podle § 6 

odst. 7“ (ustanovení takto nebude 

odkazovat na více hmotněprávních 

ustanovení). 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno v souladu 

s připomínkou.  

23. Ministerstvo 

vnitra 

K § 11 odst. 1 

písm. d) 

 

Zásadní Skutková podstata ne zcela odpovídá 

porušované povinnosti, navrhujeme ji 

proto upravit následovně: „v rozporu s § 8 

odst. 4 nepředloží Radě ve stanovené lhůtě 

změny opatření k ochraně“. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno v souladu 

s připomínkou. 
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24. Ministerstvo 

vnitra 

K § 11 odst. 1 

písm. e) 
Zásadní Žádáme slova „jako je přímý marketing, 

profilování nebo reklama cílená 

na základě chování“ ze skutkové podstaty 

vypustit pro nadbytečnost a nevhodnost 

(postačí odkaz  

na porušovanou povinnost, nadto 

předmětné pojmy jsou pouze příklady 

obchodních účelů, přičemž tyto příklady 

nepovažujeme za žádoucí uvádět přímo 

ve skutkové podstatě přestupku, jsou-li 

obsaženy v odkazovaném ustanovení). 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno v souladu 

s připomínkou. 

25.  Ministerstvo 

vnitra 

K § 11 odst. 1 

písm. f) 

 

Zásadní Před slovo „poskytuje“ navrhujeme vložit 

slovo „v rozporu s § 13“. S ohledem na to, 

že navrhované ustanovení neobsahuje 

odkaz na ustanovení, které předmětnou 

povinnost obsahuje (přechodné 

ustanovení), tak nemusí být jednoznačné, 

na jaký případ se povinnost vztahuje.  

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno v souladu 

s připomínkou. 

26. Ministerstvo 

vnitra 

K § 11 odst. 2 

písm. b) 

 

Zásadní Skutková podstata obsahuje nesprávný 

odkaz - § 12a odst. 1 se v návrhu zákona 

nenachází, domníváme se, že se má jednat 

o odkaz na § 10 odst. 1. S ohledem 

na úpravu dle § 10 odst. 2 (k tomu viz též 

připomínka k tomuto ustanovení) 

se domníváme, že bude-li připomínka k § 

10 odst. 2 akceptována, pak lze slova 

„ve lhůtě k nápravě stanovené podle  

§ 12a odst. 1“ vypustit pro nadbytečnost, 

neboť nepřijme-li pachatel vhodná opatření 

k uplatnění ochrany pro předmětná 

audiovizuální sdělení podle § 7 odst. 7, pak 

jej Rada v souladu s § 10 odst. 1 vyzve 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno v souladu 

s připomínkou. 
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k nápravě (k tomu opětovně viz 

připomínka k § 10 odst. 1  

– předkladatel se zjevně tohoto ustanovení 

v této skutkové podstatě dovolává, není 

však zřejmé, zda ustanovení § 10 odst. 1 

skutečně dopadá i na tento případ – k tomu 

viz připomínka k § 10 odst. 2) a pokud své 

pochybení pachatel napraví, pak v souladu 

s § 10 odst. 2 Rada řízení o přestupku 

nezahájí (bude-li akceptována připomínka 

k tomuto ustanovení). Je-li záměr 

předkladatele jiný (a to i s ohledem 

na připomínku k § 10 odst. 2), je třeba 

ustanovení upravit. 

27. Ministerstvo 

vnitra 

K § 11 odst. 3 

 
Zásadní Není zřejmé, co znamená, že „přijatá 

opatření k ochraně jsou neúplná“. Žádáme 

proto ustanovení upřesnit. 

Akceptováno 

Skutková podstata přestupku bude 

vymezena tak, že se jej dopustí 

poskytovatel služby platformy pro 

sdílení videonahrávek tím, že nepřijme 

vhodná opatření k ochraně podle § 8. 

28.  Ministerstvo 

vnitra 

K § 11 odst. 4 

 
Zásadní  1. S navrženou výší pokut nesouhlasíme, 

neboť je považujeme za nepřiměřeně 

vysoké. Výše pokut nadto není v důvodové 

zprávě téměř odůvodněna, což je v rozporu 

s bodem 3. 6. Zásad tvorby právní úpravy 

přestupků schválených usnesením vlády č. 

498 ze dne 31. 7. 2018 (dále jen 

„Zásady“). 

2. Ustanovení navrhujeme upravit z důvodu 

větší přehlednosti, aby sankce za jednotlivé 

přestupky byly uvedeny v samostatných 

písmenech, a to například následovně: 

Vysvětleno 

MV souhlasilo s doplněním důvodové 

zprávy ohledně výše navrhovaných 

pokut. 
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„Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 100.000,- Kč, jde-li o přestupek podle 

odstavce 1 nebo podle odstavce 2  

písm. b) nebo c), 

b) 200.000,- Kč, jde-li o přestupek podle 

odstavce 2 písm. a), nebo 

c) 500.000,- Kč, jde-li o přestupek podle 

odstavce 3.“. 

29. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 55 – k 

§ 32 odst. 4 

 

Zásadní Žádáme o vypuštění poslední věty toho 

ustanovení, neboť takové ustanovení není 

přípustné. Má-li být nezjednání nápravy ve 

lhůtě stanovené v opatření k nápravě 

postihováno jako přestupek, musí být 

v ustanovení o přestupcích stanovena 

skutková podstata přestupku, která bude 

takové jednání postihovat. Takovouto 

proklamací není možné postihovat určité 

jednání jako přestupek. Porušení 

povinnosti dle § 32 odst. 4 sice postihuje 

přestupek podle § 60 odst. 1 písm. r), 

avšak domníváme se, že tento přestupek 

bude revidován (viz připomínka obecně 

k přestupkům), neboť dle navrhované 

úpravy je původní § 32 odst. 4 přečíslován 

na § 32 odst. 7. Pro postižení nesplnění 

opatření k nápravě je proto nutno vytvořit 

novou skutkovou podstatu (má-li být 

porušení této povinnosti postihováno jako 

přestupek), a to například ve znění 

„ve stanovené lhůtě nesplní opatření 

k nápravě podle § 32 odst. 4“(nadto je 

možno zakotvit i přestupek postihující 

Akceptováno 

Návrh zákona bude upraven v souladu 

s připomínkou.  
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samotné nepředložení vyhodnocení plnění 

plánu). Pro tuto formulaci skutkové 

podstaty je nutno do  

§ 32 odst. 4 výslovně stanovit, že Rada 

provozovateli uloží též lhůtu k nápravě. 

30. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 75 – k 

§ 54c odst. 3 

 

Zásadní Žádáme o nahrazení slov „a o jeho 

schválení nebo o zamítnutí žádosti 

rozhodne“ slovy „a o žádosti o jeho 

schválení rozhodne“, neboť navrhovaná 

formulace není žádoucí – řízení může být 

ukončeno i jinak než schválením etického 

kodexu (tj. vyhověním žádosti) nebo 

zamítnutím žádosti – řízení může být např. 

zastaveno (viz § 66 správního řádu). Ve 

formulaci navržené v připomínce jsou 

přitom obsaženy všechny možnosti 

rozhodnutí o žádosti. 

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Úprava koregulace byla z návrhu 

zákona vypuštěna.  

31. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 75 – k 

§ 54e odst. 1 

 

Zásadní Obdobně jako u předchozí připomínky 

žádáme o nahrazení slov „o prohlášení 

za spolupracující orgán nebo o zamítnutí 

žádosti rozhodne“ slovy „o žádosti 

o prohlášení  

za spolupracující orgán rozhodne“; tato 

formulace na rozdíl od navrhované 

formulace obsáhne všechny možnosti 

rozhodnutí o žádosti. 

 

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Úprava koregulace byla z návrhu 

zákona vypuštěna. 

32. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 75 – k 

§ 54e odst. 1 a 3 

 

Zásadní Domníváme se, že slovní spojení 

„náležitosti a podmínky podle tohoto 

zákona“ není dostatečně určité. Žádáme 

proto tyto náležitosti a podmínky upřesnit. 

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Úprava koregulace byla z návrhu 

zákona vypuštěna. 
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33. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 75 – k 

§ 54h odst. 1 

 

Zásadní 1. Obdobně jako u předchozích připomínek 

žádáme o nahrazení slov „o udělení 

pověření k výkonu koregulace nebo o 

zamítnutí žádosti rozhodne“ slovy 

„o žádosti  

o udělení pověření k výkonu koregulace 

rozhodne“; tato formulace na rozdíl  

od navrhované formulace obsáhne všechny 

možnosti rozhodnutí o žádosti. 

2. Domníváme se, že slovní spojení 

„náležitosti a podmínky podle tohoto 

zákona“ není dostatečně určité. Žádáme 

proto tyto náležitosti a podmínky upřesnit. 

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Úprava koregulace byla z návrhu 

zákona vypuštěna. 

34. Ministerstvo 

vnitra 

Obecně 

k přestupkům 

 

Zásadní Žádáme o revizi ustanovení o přestupcích 

s ohledem na provedené změny 

v hmotněprávních ustanoveních, ve 

kterých nastaly obsahové a systematické 

změny. Jedná se zvláště o změny 

ustanovení § 32 a přestupky podle § 60 

odst. 1 písm. o) až u) či podle  

§ 60 odst. 1 písm. c). Skutkové podstaty je 

nutno upravit tak, aby odpovídaly 

změněným povinnostem, tj. upravit obsah 

skutkových podstat anebo odkazy uvedené 

ve skutkových podstatách. 

Akceptováno 

Revize ustanovení o přestupcích 

v zákoně č. 231/2001 Sb. bude 

provedena.  

35. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 78 – k 

§ 60 odst. 3 písm. 

j) 

 

Zásadní Žádáme o vypuštění slova „zejména tím, že 

obsahují pornografii nebo bezdůvodné 

násilí“ pro nadbytečnost a nevhodnost 

(postačí odkaz na porušovanou povinnost, 

nadto předmětné pojmy jsou pouze 

příklady; tyto příklady nepovažujeme za 

žádoucí uvádět přímo ve skutkové podstatě 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno v souladu 

s připomínkou. 
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přestupku, jsou-li obsaženy 

v odkazovaném ustanovení). 

36. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 78 – k 

§ 60 odst. 3 písm. 

m) 

 

Zásadní Navrhujeme vypustit slova „v televizním 

vysílání“, neboť tento znak není 

v porušované povinnosti uveden, 

popřípadě upravit porušovanou povinnost 

(ledaže omezit postihnutí porušení této 

povinnosti pouze u televizního vysílání je 

úmyslem předkladatele. 

Vysvětleno 

Skutková podstata bude 

přeformulována s ohledem na nové 

znění § 32 odst. 1 písm. u). V něm 

bude stanoveno, že uvedená povinnost 

se vztahuje pouze k pořadům 

v televizním vysílání.  

37. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 79 – k 

§ 60 odst. 3 písm. 

m) 

 

Zásadní Navrhujeme ustanovení upravit 

následovně: „nezajistí, aby v televizním 

vysílání byly pořady a upoutávky, na které 

se vztahují omezení podle § 32 odst. 1 

písm. e) a g), po celou dobu jejich trvání 

označeny podle § 32 odst. 1 písm. u)“. 

Vysvětleno 

Skutková podstata bude 

přeformulována s ohledem na nové 

znění § 32 odst. 1 písm. u). V něm 

bude stanoveno, že uvedená povinnost 

se vztahuje pouze k pořadům 

v televizním vysílání. 

V návrhu zákona nebude obsaženo 

znění § 32 odst. 1 písm. u) s odloženou 

účinností. 

38. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 81 – k 

§ 60 odst. 4 písm. 

d) 

 

Zásadní Slova „neoprávněně zasahuje do pořadů 

zejména tím, že je zkracuje, mění, 

přerušuje nebo překrývá“ žádáme nahradit 

slovy „zkracuje, mění, přerušuje nebo 

překrývá pořady“, neboť v hmotněprávním 

ustanovení není uvedeno neoprávněné 

zasahování a jeho příklady, ale taxativní 

výčet zakázaných jednání. 

Akceptováno 

Ustanovení bude přeformulováno 

s ohledem na změnu hmotněprávní 

úpravy. 

39. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 85 – k 

§ 62 odst. 6 písm. 

a) 

 

Zásadní Žádáme o vysvětlení, kde a kdy má Rada 

uvést důkazy – zda v záměru oznámeném 

podle § 62 odst. 6 písm. b) anebo 

v odůvodnění rozhodnutí anebo je záměr 

předkladatele jiný, popřípadě jde o úpravu 

Vysvětleno 

Rada uvádí důkazy podle § 62 odst. 6 

písm. a) v záměru pozastavit šíření 

televizního programu, který zasílá 

Evropské komisi. Ustanovení je 
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ustanovení. provázáno s § 62 odst. 6 písm. b). 

40. Ministerstvo 

vnitra 

K § 16 bodu 20 – k 

§ 6b odst. 2 

 

Zásadní Žádáme o vypuštění poslední věty toho 

ustanovení, neboť takové ustanovení není 

přípustné. Má-li být nezjednání nápravy ve 

lhůtě stanovené v opatření k nápravě 

postihováno jako přestupek, musí být 

v ustanovení o přestupcích stanovena 

skutková podstata přestupku, která bude 

takové jednání postihovat [porušení této 

povinnosti se postihuje již přestupkem 

podle § 12 odst. 1 písm. c)]. Takovouto 

proklamací není možné postihovat určité 

jednání jako přestupek. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno v souladu 

s připomínkou. 

41. Ministerstvo 

vnitra 

K § 16 bodu 22 – k 

§ 7 odst. 2 

 

Zásadní Žádáme o vypuštění věty poslední 

navrhovaného ustanovení upravující 

povinnost Rady vydat a na svých 

internetových stránkách zveřejnit 

stanovisko k výkladu pojmů „nízký obrat“ 

a „nízká sledovanost“. Takové stanovisko 

Rady by svojí povahou bylo nezávazné  

a považujeme za nežádoucí ukládat 

takovou povinnost Radě přímo zákonem. 

Předmětné pojmy mohou být 

specifikovány přímo v zákoně, anebo 

v prováděcím právním předpise. Pokud by 

takto specifikovány nebyly, nic Radě 

nebrání v tom, aby své nezávazné 

stanovisko skutečně vydala a zveřejnila, 

ukládat takovou povinnost zákonem však 

není žádoucí. 

Vysvětleno 

Článek 13 odst. 7 směrnice Evropské 

unie 2018/1808, kterou návrh zákona 

transponuje, stanoví povinnost 

Evropské komise vydat pokyny 

týkající se definice „nízké 

sledovanosti“ a „nízkého obratu“ pro 

účely plnění povinnosti podpory 

evropské tvorby v audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání. 

Účelem těchto pokynů má být zajištění 

shodného výkladu uvedených pojmů 

ve všech členských státech EU.  

EK bohužel tyto pokyny dosud 

nevydala, nelze z nich tedy vycházet a 

uvedené pojmy definovat přímo 

v zákoně, nebo alespoň rámcově 

stanovit meze prováděcího právního 

předpisu regulačního orgánu, který by 
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v něm pojmy definoval.  

Na základě návrhu MF bude text 

návrhu zákona znít následovně: 

„Splnění podmínek nízkého obratu a 

nízké sledovanosti podle odstavce 1 se 

posuzuje podle pokynů vydaných 

Evropskou komisí podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o 

audiovizuálních mediálních službách s 

ohledem na měnící se situaci na trhu. 

Rada tyto pokyny zveřejní po jejich 

publikaci v Úředním věstníku EU na 

svých internetových stránkách.“  

42. Ministerstvo 

vnitra 

K § 16 bodu 33 – k 

§ 10a odst. 5 

 

Zásadní Žádáme o vysvětlení, kde a kdy má Rada 

uvést důkazy – zda v záměru oznámeném 

podle § 10a odst. 5 písm. b) anebo 

v odůvodnění rozhodnutí anebo je záměr 

předkladatele jiný, popřípadě o úpravu 

ustanovení. 

Vysvětleno 

Rada uvádí důkazy podle § 10a odst. 5 

písm. a) v záměru pozastavit šíření 

audiovizuální mediální služby na 

vyžádání, který zasílá Evropské 

komisi. Ustanovení je provázáno s § 

10a odst. 5 písm. b). 

43.  Ministerstvo 

vnitra 

K § 16 bodu 35 – k 

§ 12 odst. 1 písm. 

a) 

 

Zásadní Odkaz na porušovanou povinnost není 

správný - § 6 odst. 8 nestanovuje 

oznamovací povinnost. Domníváme se, že 

správný odkaz může být § 6 odst. 6 (nutno 

určit dle záměru předkladatele). Žádáme 

nápravu. 

Akceptováno 

Ustanovení bude odkazovat na § 6 

odst. 6.   

44. Ministerstvo 

vnitra 

K § 16 bodům 37 a 

39 – k § 12 odst. 1 

písm. d) a f) 

Zásadní Slovo „a“ požadujeme nahradit slovem 

„nebo“ (jedná se o výčet alternativní, 

nikoliv kumulativní). 

 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno v souladu 

s připomínkou. 

45. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 6 odst. 6 

 
Zásadní Požadujeme revidovat část ustanovení 

„…oznámí tuto skutečnost Radě ode dne 
Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno tak, aby 
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zahájení jejího obnoveného 

poskytování…“ 

 

Odůvodnění:  

Požadujeme provést revizi uvedené části 

ustanovení, neboť z ní není zřejmé, zda je 

poskytovatel povinen oznámit Radě 

obnovení poskytování služby oznámit 

v den, kdy poskytování zahájil, či zda 

předkladatel opomenul stanovit lhůtu pro 

oznámení. 

znělo: 

„ … oznámí tuto skutečnost Radě do 

dne zahájení jejího obnoveného 

poskytování; … „. 

46. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 7 

 
Zásadní Požadujeme doplnit do § 7 následující 

odstavec: 

 

„(x) Poskytovatel služby platformy pro 

sdílení videonahrávek do pořadů pro děti 

na platformě neumístí žádnou formu 

audiovizuálních obchodních sdělení, která 

sám uvádí na trh, prodává nebo sjednává, 

týkajících se alkoholických nápojů.“ 

 

Odůvodnění:  

Cílem ustanovení § 7 je mimo jiné ochrana 

nezletilých osob před audiovizuálními 

obchodními sděleními (v rámci platforem 

pro sdílení nahrávek), které mohou narušit 

jejich fyzický, psychický nebo mravní 

vývoj. Zdravý vývoj dítěte může narušit 

i pravidelná expozice reklamě/obchodním 

sdělením týkajícím se alkoholických 

nápojů.  

 

Vysvětleno 

Z důvodu podle Čl. 20 odst. 2 věty 

druhé Metodických pokynů pro 

zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících 

z členství ČR v EU se MK muselo 

rozhodnout pro tzv. minimalistickou 

transpozici směrnice EU 2018/1808. 

Návrh zákona MK nesmí ve světle 

uvedeného článku Metodických 

pokynů obsahovat podmínky nebo 

požadavky, které nejsou pro promítnutí 

uvedené směrnice nezbytné, neboť 

jejich důsledkem může být skutečnost, 

že směrnice nebude do právního řádu 

ČR promítnuta v předepsané lhůtě. 

Vzhledem k tomu, že uvedená 

směrnice musí být do českého 

právního řádu transponována do  

20. září 2020, nesmí MK postupovat 

jiným způsobem, než minimalistickou 
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Umístění audiovizuálních obchodních 

sdělení týkajících se alkoholických nápojů 

by proto mělo být minimálně v pořadech 

pro děti umístěných na platformách pro 

sdílení videonahrávek zakázáno. 

 

Navržené opatření by bylo v souladu 

s jedním z cílů transponované směrnice 

2018/1808/EU – posílením ochrany 

nezletilých osob. 

transpozicí. 

Ustanovení § 7 odst. 4 návrhu zákona 

obsahuje v souladu se směrnicí 

regulaci obchodních dělení na 

alkoholické nápoje – která nesmějí mj. 

být výslovně zaměřena na nezletilé 

osoby a nesmějí podporovat nestřídmé 

požívání těchto nápojů. 

Upozorňujeme současně, že v souladu 

s cíli směrnice je i její ustanovení 

Článku 28b odst. 2, které problematiku 

obchodních sdělení na alkohol pro 

platformy upravuje. Přísnější regulaci 

směrnice v tomto ohledu nezná.    

47. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 14, bod 5 (§ 2 

odst. 2 písm. e)) 

 

Zásadní K definici pojmu „pořad pro děti“ dáváme 

překladateli ke zvážení, zda by např. 

z pohledu ochrany před škodami 

působenými alkoholem neměla být věková 

hranice vyšší než 12 let. Budou-li např. 

pořady cílené na dětské publikum ve věku 

13-15 let, bude zcela přípustné, aby např. 

obsahovaly umístění produktu – včetně 

alkoholických nápojů, energetických 

nápojů apod. I z tohoto důvodu se navrhuje 

přijmout protiopatření, která by mohla 

tomuto možnému nežádoucímu stavu 

zamezit nebo zvážit posun hranice na 18 

let. 

Vysvětleno 

Předkladatel vycházel při stanovení 

věkové hranice z podkladů od 

regulačního orgánu (Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání), které 

byly široce konzultovány s odbornou 

veřejností během přípravných prací na 

možných úpravách předmětného 

zákona již v letech 2015 – 2016. Takto 

nastavená definice byla projednána 

v meziresortním připomínkovém řízení 

a následně schválena vládou (k 

projednání v Poslanecké sněmovně 

z časových důvodů nedošlo). 

 

Viz tedy zvláštní část důvodové zprávy 

k definici „pořadu pro děti“: 
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….“plně chápat smysl a použité 

techniky reklamy jsou pak děti 

schopné až ve věku jedenácti či 

dvanácti let“ a 

„třinácti až patnáctileté děti, přestože 

je stále nutné je chránit před řadou 

škodlivých obsahů (pornografie, hrubé 

násilí, obsahy svádějící k nápodobě – 

sebepoškozování, užívání drog), jsou 

z hlediska chápání obsahu mediálních 

služeb zpravidla již natolik vyspělé, že 

ve vysílání nevyhledávají díla svým 

charakterem specificky dětská, ale jsou 

již plnohodnotnými konzumenty 

prakticky jakýchkoli audiovizuálních 

obsahů, aniž by měly problém s jejich 

pochopením a interpretací“.  

MK do důvodové zprávy vloží 

demonstrativní výčet běžných 

kategorií závadného obsahu. 

48. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 14, bod 55 (§ 

32 odst. 3 až 5) 
Zásadní 1) Požadujeme vypustit „skutkovou 

podstatu“ přestupku (poslední věta § 32 

odst. 4), řádně skutkovou podstatu 

definovat a přesunout ji do § 60 zákona č. 

231/2001 Sb. 

 

Odůvodnění:  

Zařazení přestupku považujeme za 

nelogické a nesystematické s ohledem na 

členění zákona č. 231/2001 Sb.  

 

2) Požadujeme v návaznosti na vložení 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno, věcná 

úprava opatření k nápravě a přestupku 

bude přesunuta do § 60. 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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nových odstavců 3 až 5 do § 32 revizi 

přestupků v § 60 odst. 1 písm. p) až u). 

 

Odůvodnění:  

Přestupky v § 60 odst. 1 písm. p) až) u) 

nereflektují vložení nových odstavců do § 

32, pročež některé skutkové podstaty 

absentují, jiné nyní nedávají smysl. 

Revize § 60 bude po provedených 

změnách v zákoně provedena. 

49. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 14, bod 66 (§ 

49 odst. 1) 

 

Zásadní Požadujeme doplnit do tohoto ustanovení 

zákaz zařazovat do vysílání obchodní 

sdělení týkající se alkoholických nápojů 

v době, kdy lze předpokládat přítomnost 

dětí a mladistvých u televizní obrazovky 

nebo rozhlasového přijímače. 

 

Požadujeme doplnit nové písmeno e): 

 „e) obchodní sdělení týkající se 

alkoholických nápojů nebyla zařazována 

do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 

hodin.“ 

 

Odůvodnění:  

Cílem tohoto opatření je snížení škod 

působených alkoholem, které patří 

k významným problémům veřejného 

zdraví v ČR – konkrétně je navrhováno 

snížení expozice dětí a mladistvých a 

dalších ohrožených skupin obyvatelstva 

(např. bývalí problémoví uživatelé 

alkoholu, nemocní lidé užívající léčivé 

přípravky atd.) reklamě týkající se 

alkoholických nápojů v televizním a 

Vysvětleno 

Z důvodu podle Čl. 20 odst. 2 věty 

druhé Metodických pokynů pro 

zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících 

z členství ČR v EU se MK muselo 

rozhodnout pro tzv. minimalistickou 

transpozici směrnice EU 2018/1808. 

Návrh zákona MK nesmí ve světle 

uvedeného článku Metodických 

pokynů obsahovat podmínky nebo 

požadavky, které nejsou pro promítnutí 

uvedené směrnice nezbytné, neboť 

jejich důsledkem může být skutečnost, 

že směrnice nebude do právního řádu 

ČR promítnuta v předepsané lhůtě. 

Vzhledem k tomu, že uvedená 

směrnice musí být do českého 

právního řádu transponována do  

20. září 2020, nesmí MK postupovat 

jiným způsobem, než minimalistickou 

transpozicí. 
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rozhlasovém vysílání. I přes existující 

samoregulační mechanismy a stávající 

právní úpravu je ochrana nezletilých a 

dalších ohrožených skupin obyvatelstva 

v tomto ohledu nedostatečná. Ochrana 

nezletilých osob je ostatně i cílem 

Směrnice. Jedná se o obdobné opatření, 

které je již uplatňováno např. v případě 

humánních léčivých přípravků či doplňků 

stravy na podporu sexuální výkonnosti či 

erotických služeb. Zejména je z hlediska 

ochrany veřejného zdraví nepřijatelné, aby 

obchodní sdělení týkající se alkoholických 

nápojů bylo možno uvádět v rámci pořadů 

pro děti a programů/pořadů, které může 

sledovat celá rodina, včetně nezletilých 

osob. 

 

Jak se uvádí i v obecné části důvodové 

zprávy (str. 48), přísnější pravidla, než 

vyžadovala směrnice včetně definice doby, 

po kterou nesmí být reklama na alkohol 

uváděna, vůbec přijala většina členských 

států EU. 

50.  Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 14, bod 71 (§ 

52) 

 

Zásadní V rámci zvláštních ustanovení o 

obchodních sděleních týkajících se 

alkoholických nápojů požadujeme 

vymezit, aby obchodní sdělení obsahovala 

pouze následující informace vážící se 

k danému výrobku: 

 

„a) název alkoholického nápoje,  

Vysvětleno  

Z důvodu podle Čl. 20 odst. 2 věty 

druhé Metodických pokynů pro 

zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících 

z členství ČR v EU se MK muselo 

rozhodnout pro tzv. minimalistickou 

transpozici směrnice EU 2018/1808. 
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b) druh alkoholického nápoje, 

c) obchodní značku, 

d) složení alkoholického nápoje, 

e) množství obsaženého etanolu 

v procentech, 

f) kontaktní údaje výrobce či jeho 

zástupce, 

g) zemi původu alkoholického nápoje, 

h) geografickou oblast, ze které 

alkoholický nápoj pochází, 

i) vlastnosti alkoholického nápoje, jako je 

chuť, barva, aroma.“ 

 

Odůvodnění:  

Obsah a forma obchodních sdělení 

týkajících se alkoholických nápojů by měla 

být lépe vymezena, aby se snížila jejich 

atraktivita pro mladistvé a další ohrožené 

skupiny obyvatelstva atd. 

 

Pozn. Navrhovaná opatření vycházejí 

z konzultačního materiálu připraveného 

Úřadem vlády ve spolupráci 

s Ministerstvem zdravotnictví, který byl 

zaslán zástupcům Ministerstva kultury dne 

30.12.2019 a představen na jednání 

ministra zdravotnictví se zástupci věcně 

dotčených rezortů k problematice regulace 

reklamy a propagace týkající se 

alkoholických nápojů dne 7. ledna 2020.  

Návrh zákona MK nesmí ve světle 

uvedeného článku Metodických 

pokynů obsahovat podmínky nebo 

požadavky, které nejsou pro promítnutí 

uvedené směrnice nezbytné, neboť 

jejich důsledkem může být skutečnost, 

že směrnice nebude do právního řádu 

ČR promítnuta v předepsané lhůtě. 

Vzhledem k tomu, že uvedená 

směrnice musí být do českého 

právního řádu transponována do  

20. září 2020, nesmí MK postupovat 

jiným způsobem, než minimalistickou 

transpozicí. 

 

51. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 14, bod 71 (§ 

52) 
Zásadní V rámci tohoto ustanovení požadujeme 

zavedení povinnosti zdravotního varování 
Vysvětleno 

Z důvodu podle Čl. 20 odst. 2 věty 
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 jako součást obchodních sdělení. 

 

Návrh znění nového odstavce:  

„Obchodní sdělení týkající se alkoholu 

musí obsahovat zřetelné varování tohoto 

znění: „Konzumace alkoholu může 

poškodit vaše zdraví!“. Text varování musí 

být uveden na bílém podkladu 

uspořádaném podél spodního okraje v 

rozsahu nejméně 20 %, a to černým 

velkým tučným písmem tak, aby dosáhl 

celkovou výšku nejméně 80 % výšky 

bílého podkladu. Obchodní sdělení šířené 

prostřednictvím televizního vysílání musí 

obsahovat titulky s varováním podle tohoto 

odstavce po celou dobu trvání obchodního 

sdělení. Varování v obchodním sdělení 

šířeném prostřednictvím rozhlasového 

vysílání musí mít formu zřetelně 

slyšitelného ústního sdělení.“. 

 

Odůvodnění: 

Spotřebitelé by měli být průběžně 

informováni o škodlivosti alkoholických 

nápojů na lidské zdraví v souvislosti 

s obchodními sděleními týkajícími se 

alkoholických nápojů.  Zdravotní varování 

se využívá i v reklamě na tabákové 

výrobky podle zákona č. 40/1995 Sb. 

 

Pozn. Navrhovaná opatření vycházejí 

z konzultačního materiálu připraveného 

druhé Metodických pokynů pro 

zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících 

z členství ČR v EU se MK muselo 

rozhodnout pro tzv. minimalistickou 

transpozici směrnice EU 2018/1808. 

Návrh zákona MK nesmí ve světle 

uvedeného článku Metodických 

pokynů obsahovat podmínky nebo 

požadavky, které nejsou pro promítnutí 

uvedené směrnice nezbytné, neboť 

jejich důsledkem může být skutečnost, 

že směrnice nebude do právního řádu 

ČR promítnuta v předepsané lhůtě. 

Vzhledem k tomu, že uvedená 

směrnice musí být do českého 

právního řádu transponována do  

20. září 2020, nesmí MK postupovat 

jiným způsobem, než minimalistickou 

transpozicí. 
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Úřadem vlády ve spolupráci 

s Ministerstvem zdravotnictví, který byl 

zaslán zástupcům Ministerstva kultury dne 

30.12.2019 a představen na jednání 

ministra zdravotnictví se zástupci věcně 

dotčených rezortů k problematice regulace 

reklamy a propagace týkající se 

alkoholických nápojů dne 7. ledna 2020. 

52. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 14, bod 71 (§ 

52 odst. 1) 

 

Zásadní 1) Požadujeme revizi kritérií v § 52 odst. 1, 

která by neměla být (při sdělování 

informací výše) u obchodních sdělení 

týkajících se alkoholu obsažena 

v obchodním sdělení. Navrhujeme, aby § 

52 odst. 1 zněl takto: 

 

„(1) Obchodní sdělení týkající se 

alkoholických nápojů nesmějí  

a) zobrazovat živou bytost, nebo jakékoli 

její zpodobnění,  

b) zobrazovat animovaný obraz neživých 

objektů,  

c) být zaměřena na osoby mladší 18 let, 

nebo využívat prostředky nebo akce, které 

osoby mladší 18 let oslovují, 

d) nabádat k nestřídmému užívání 

alkoholických nápojů anebo záporně 

hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost v pití 

alkoholických nápojů,  

e) vytvářet dojem, že užívání 

alkoholických nápojů přispívá ke 

společenskému nebo sexuálnímu úspěchu, 

f) zdůrazňovat obsah alkoholu v nápoji 

Vysvětleno  

Z důvodu podle Čl. 20 odst. 2 věty 

druhé Metodických pokynů pro 

zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících 

z členství ČR v EU se MK muselo 

rozhodnout pro tzv. minimalistickou 

transpozici směrnice EU 2018/1808. 

Návrh zákona MK nesmí ve světle 

uvedeného článku Metodických 

pokynů obsahovat podmínky nebo 

požadavky, které nejsou pro promítnutí 

uvedené směrnice nezbytné, neboť 

jejich důsledkem může být skutečnost, 

že směrnice nebude do právního řádu 

ČR promítnuta v předepsané lhůtě. 

Vzhledem k tomu, že uvedená 

směrnice musí být do českého 

právního řádu transponována do  

20. září 2020, nesmí MK postupovat 

jiným způsobem, než minimalistickou 

transpozicí. 
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jako jeho kladnou vlastnost,  

g) tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné 

vlastnosti nebo povzbuzující nebo 

uklidňující účinek anebo že je prostředkem 

řešení osobních problémů, 

h) vytvářet dojem, že užívání 

alkoholických nápojů je běžnou součástí 

života a má pozitivní účinek, 

i) spojovat užívání alkoholických nápojů 

se zvýšenými výkony nebo být užita v 

souvislosti s řízením dopravního 

prostředku, 

j) podněcovat užívání alkoholických 

nápojů v nebezpečných nebo nezákonných 

situacích či místech, před nebo během 

činnosti vyžadující střízlivost, zručnost 

nebo přesnost.“ 

 

Odůvodnění: 

Výčet kritérií, která by měla být v rámci 

regulace obchodní sdělení týkajících se 

alkoholu, se jeví jako nedostatečný a měl 

by být revidován. Obsah a forma 

obchodních sdělení týkajících se 

alkoholických nápojů by měla být lépe 

vymezena, aby se snížila jejich atraktivita 

pro mladistvé a další ohrožené skupiny 

obyvatelstva atd. 

 

Pozn. Navrhovaná opatření vycházejí 

z konzultačního materiálu připraveného 

Úřadem vlády ve spolupráci 
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s Ministerstvem zdravotnictví, který byl 

zaslán zástupcům Ministerstva kultury dne 

30.12.2019 a představen na jednání 

ministra zdravotnictví se zástupci věcně 

dotčených rezortů k problematice regulace 

reklamy a propagace týkající se 

alkoholických nápojů dne 7. ledna 2020. 

53. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 14, bod 71 (§ 

52 odst. 1) 

 

Zásadní 2) V případě akceptace výše uvedené 

připomínky požadujeme § 52 odst. 2 

vypustit.  

 

Odůvodnění: 

Ustanovení je duplicitní s § 52 odst. 1 

v námi navržené revidované podobě (kde 

doplněn i zákaz podpory nestřídmosti). 

Obdobně pak pro slovo „výslovně“ platí 

naše připomínka k § 7 odst. 4. 

Akceptováno 

Slovo „výslovně“ bude nahrazeno 

slovem „speciálně“.  

54. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 14 (§ 53) 

 
Zásadní Nad rámec novelizačních bodů 

požadujeme doplnění nového odstavce do 

§ 53 zákona č. 231/2001 Sb.: 

 

„(x) Rozhlasové a televizní programy pro 

děti a pořady pro děti nesmějí být 

sponzorovány osobami, jejichž hlavním 

předmětem činnosti je výroba nebo prodej 

alkoholických nápojů.“ 

 

Odůvodnění: 

Cílem transponované směrnice je ochrana 

nezletilých osob. Jednou z forem 

propagace alkoholických nápojů je i 

sponzorování pořadů. Z hlediska ochrany 

Vysvětleno 

Z důvodu podle Čl. 20 odst. 2 věty 

druhé Metodických pokynů pro 

zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících 

z členství ČR v EU se MK muselo 

rozhodnout pro tzv. minimalistickou 

transpozici směrnice EU 2018/1808. 

Návrh zákona MK nesmí ve světle 

uvedeného článku Metodických 

pokynů obsahovat podmínky nebo 

požadavky, které nejsou pro promítnutí 

uvedené směrnice nezbytné, neboť 

jejich důsledkem může být skutečnost, 

že směrnice nebude do právního řádu 
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zdraví dětí a mládeže je nepřijatelné, aby 

rozhlasové a televizní programy pro děti a 

pořady pro děti byly sponzorovány 

osobami, jejichž hlavním předmětem 

činnosti je výroba nebo prodej 

alkoholických nápojů. Zatímco v oblasti 

tabákových výrobků je zakázáno jakékoliv 

sponzorování, v oblasti alkoholických 

nápojů není nikterak zákonem omezeno 

ani u pořadů pro děti. Navrhuje se proto, 

aby v souladu s cílem směrnice bylo 

takovéto sponzorování zakázáno. Zákaz 

jakéhokoliv sponzorování pořadů pro děti 

nově členským státům dovoluje čl. 10 odst. 

4 Směrnice 2010/13/EU, ve znění směrnice 

2018/1808/EU. Této možnosti by tedy 

mělo být v podmínkách ČR využito. 

ČR promítnuta v předepsané lhůtě. 

Vzhledem k tomu, že uvedená 

směrnice musí být do českého 

právního řádu transponována do  

20. září 2020, nesmí MK postupovat 

jiným způsobem, než minimalistickou 

transpozicí. 

 

 

55. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 16, bod 30 (§ 

8a) 

 

Zásadní Požadujeme doplnit zákaz uvádění 

jakýchkoliv obchodních sdělení týkajících 

se alkoholických nápojů v pořadech pro 

děti, byť by byla dodržena kritéria 

navrhovaná v § 8a odst. 1. 

 

Odůvodnění: 

Cílem ustanovení § 8a je mimo jiné 

ochrana nezletilých osob také před 

audiovizuálními obchodními sděleními (v 

rámci audiovizuálních mediálních služeb 

na vyžádání, které mohou narušit jejich 

fyzický, psychický nebo mravní vývoj). 

Zdravý vývoj dítěte může narušit 

i pravidelná expozice reklamě/obchodním 

Vysvětleno 

Z důvodu podle Čl. 20 odst. 2 věty 

druhé Metodických pokynů pro 

zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících 

z členství ČR v EU se MK muselo 

rozhodnout pro tzv. minimalistickou 

transpozici směrnice EU 2018/1808. 

Návrh zákona MK nesmí ve světle 

uvedeného článku Metodických 

pokynů obsahovat podmínky nebo 

požadavky, které nejsou pro promítnutí 

uvedené směrnice nezbytné, neboť 

jejich důsledkem může být skutečnost, 

že směrnice nebude do právního řádu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQAGFA2H)



 40 

sdělením týkajícím se alkoholických 

nápojů.  

 

Umístění jakýchkoliv audiovizuálních 

obchodních sdělení týkajících se 

alkoholických nápojů by proto mělo být 

minimálně v pořadech pro děti 

poskytovaných v rámci služeb na vyžádání 

zakázáno. 

 

Navržené opatření by bylo v souladu 

s jedním z cílů transponované směrnice 

2018/1808/EU – posílením ochrany 

nezletilých osob. 

ČR promítnuta v předepsané lhůtě. 

Vzhledem k tomu, že uvedená 

směrnice musí být do českého 

právního řádu transponována do  

20. září 2020, nesmí MK postupovat 

jiným způsobem, než minimalistickou 

transpozicí. 

 

56. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 16, bod 30 (§ 

8a) 

 

Zásadní V rámci tohoto ustanovení požadujeme 

zvážit povinnost zavést zdravotní varování 

ohledně škodlivosti alkoholu jako součást 

obchodních sdělení. 

 

Návrh konkrétního znění nového odstavce:  

„(x) Obchodní sdělení týkající se alkoholu 

musí obsahovat zřetelné varování tohoto 

znění: „Konzumace alkoholu může 

poškodit vaše zdraví!“. Text varování musí 

být uveden na bílém podkladu 

uspořádaném podél spodního okraje v 

rozsahu nejméně 20 %, a to černým 

velkým tučným písmem tak, aby dosáhl 

celkovou výšku nejméně 80 % výšky 

bílého podkladu. Obchodní sdělení šířené 

prostřednictvím televizního vysílání musí 

obsahovat titulky s varováním podle tohoto 

Vysvětleno  

Z důvodu podle Čl. 20 odst. 2 věty 

druhé Metodických pokynů pro 

zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících 

z členství ČR v EU se MK muselo 

rozhodnout pro tzv. minimalistickou 

transpozici směrnice EU 2018/1808. 

Návrh zákona MK nesmí ve světle 

uvedeného článku Metodických 

pokynů obsahovat podmínky nebo 

požadavky, které nejsou pro promítnutí 

uvedené směrnice nezbytné, neboť 

jejich důsledkem může být skutečnost, 

že směrnice nebude do právního řádu 

ČR promítnuta v předepsané lhůtě. 

Vzhledem k tomu, že uvedená 

směrnice musí být do českého 
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odstavce po celou dobu trvání obchodního 

sdělení. Varování v obchodním sdělení 

šířeném prostřednictvím rozhlasového 

vysílání musí mít formu zřetelně 

slyšitelného ústního sdělení.“. 

 

Odůvodnění: 

Spotřebitelé by měli být průběžně 

informováni o škodlivosti alkoholických 

nápojů na lidské zdraví v souvislosti 

s obchodními sděleními týkajícími se 

alkoholických nápojů. Zdravotní varování 

se využívá i v reklamě na tabákové 

výrobky podle zákona č. 40/1995 Sb. 

Pozn. Navrhovaná opatření vycházejí 

z konzultačního materiálu připraveného 

Úřadem vlády ve spolupráci 

s Ministerstvem zdravotnictví, který byl 

zaslán zástupcům Ministerstva kultury dne 

30.12.2019 a představen na jednání 

ministra zdravotnictví se zástupci věcně 

dotčených rezortů k problematice regulace 

reklamy a propagace týkající se 

alkoholických nápojů dne 7. ledna 2020. 

právního řádu transponována do  

20. září 2020, nesmí MK postupovat 

jiným způsobem, než minimalistickou 

transpozicí. 

 

57. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 16, bod 30 (§ 

8a odst. 1) 

 

Zásadní 1) Požadujeme vymezit, aby obchodní 

sdělení obsahovala pouze následující 

informace vážící se k danému výrobku: 

 

„a) název alkoholického nápoje,  

b) druh alkoholického nápoje, 

c) obchodní značku, 

d) složení alkoholického nápoje, 

Vysvětleno 

Z důvodu podle Čl. 20 odst. 2 věty 

druhé Metodických pokynů pro 

zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících 

z členství ČR v EU se MK muselo 

rozhodnout pro tzv. minimalistickou 

transpozici směrnice EU 2018/1808. 
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e) množství obsaženého etanolu 

v procentech, 

f) kontaktní údaje výrobce či jeho 

zástupce, 

g) zemi původu alkoholického nápoje, 

h) geografickou oblast, ze které 

alkoholický nápoj pochází, 

i) vlastnosti alkoholického nápoje, jako je 

chuť, barva, aroma.“ 

 

Odůvodnění: 

Obsah a forma obchodních sdělení 

týkajících se alkoholických nápojů by měla 

být lépe vymezena, aby se snížila jejich 

atraktivita pro mladistvé a další ohrožené 

skupiny obyvatelstva atd. 

Návrh zákona MK nesmí ve světle 

uvedeného článku Metodických 

pokynů obsahovat podmínky nebo 

požadavky, které nejsou pro promítnutí 

uvedené směrnice nezbytné, neboť 

jejich důsledkem může být skutečnost, 

že směrnice nebude do právního řádu 

ČR promítnuta v předepsané lhůtě. 

Vzhledem k tomu, že uvedená 

směrnice musí být do českého 

právního řádu transponována do  

20. září 2020, nesmí MK postupovat 

jiným způsobem, než minimalistickou 

transpozicí. 

 

58. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 16, bod 30 (§ 

8a odst. 1) 

 

Zásadní Podobně jako v případě kritérií v § 52 odst. 

1 druhé části požadujeme i zde revizi 

kritérií navrhovaných v § 8a odst. 1, která 

by neměla být (při sdělování informací 

výše) u obchodních sdělení týkajících se 

alkoholu splněna – revize a čisté verze viz 

připomínka v § 52 odst. 1 druhé části. 

 

Odůvodnění: 

Výčet kritérií, která by měla být v rámci 

regulace obchodní sdělení týkajících se 

alkoholu, se jeví jako nedostatečný a měl 

by být revidován. Obsah a forma 

obchodních sdělení týkajících se 

alkoholických nápojů by měla být lépe 

vymezena, aby se snížila jejich atraktivita 

Vysvětleno 

Z důvodu podle Čl. 20 odst. 2 věty 

druhé Metodických pokynů pro 

zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících 

z členství ČR v EU se MK muselo 

rozhodnout pro tzv. minimalistickou 

transpozici směrnice EU 2018/1808. 

Návrh zákona MK nesmí ve světle 

uvedeného článku Metodických 

pokynů obsahovat podmínky nebo 

požadavky, které nejsou pro promítnutí 

uvedené směrnice nezbytné, neboť 

jejich důsledkem může být skutečnost, 

že směrnice nebude do právního řádu 

ČR promítnuta v předepsané lhůtě. 
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pro mladistvé a další ohrožené skupiny 

obyvatelstva atd. 

Vzhledem k tomu, že uvedená 

směrnice musí být do českého 

právního řádu transponována do  

20. září 2020, nesmí MK postupovat 

jiným způsobem, než minimalistickou 

transpozicí. 

 

59. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 16, bod 30 (§ 

8a odst. 2) 

 

Zásadní Požadujeme vypustit § 8a odst. 2. 

 

Odůvodnění: 

Toto ustanovení se navrhuje vypustit. 

Specifické požadavky týkající se 

audiovizuálních obchodních sdělení 

týkajících se alkoholických nápojů 

uvedená v 8a odst. 1 by se měla vztahovat i 

na obchodní sdělení ve formě 

sponzorování a umístění produktu. 

V opačném případě by bylo možné např. 

v rámci sponzorování a umístění produktu 

tvrdit, že alkoholický nápoj má léčivé 

vlastnosti, přispívá k sportovním výkonům, 

zobrazovat děti a mládež konzumující 

alkohol atd., což rozhodně není z hlediska 

ochrany veřejného zdraví, zejména dětí a 

mladistvých, ale i dalších skupin 

obyvatelstva, žádoucí stav. Obdobná 

výjimka není aplikována ani v zákoně o 

provozování rozhlasového a televizního 

vysílání. 

Vysvětleno 

Předmětné ustanovení transponuje čl. 9 

odst. 2 směrnice, které (ve spojení 

s bodem 27 Preambule) výslovně 

stanoví, že tento zákaz se nemá 

vztahovat na sponzorství a umístění 

produktu. Evropská komise během 

vyjednávání revidované směrnice 

kategoricky odmítala, aby se čl. 22 

směrnice obecně vztahoval na všechny 

formy obchodních sdělení, s ohledem 

na jejich rozdílnou povahu. Pro jsou 

z uvedené úpravy vyloučena ta 

obchodní sdělení, která jsou spjata 

s pořadem nebo jsou nedílnou součástí 

pořadu. Tato skutečnost nic nemění na 

tom, že § 8 odst. 3 požaduje, aby 

všechna obchodní sdělení, včetně 

sponzorování a umístění produktu, 

týkající se alkoholických nápojů 

nebyla zaměřena na nezletilé a obecně 

zakazuje podporu nestřídmé 

konzumace těchto nápojů. Kromě toho 

dle nově navrženého § 10 odst. 1 platí 

obecný zákaz pro používání umístění 
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produktu v pořadech pro děti. 

Formulace ustanovení § 8a odst. 2 

bude upravena, aby zněla: 

„(2) Ustanovení odstavce 1 se 

nevztahuje na sponzorování a umístění 

produktu.“ 

60. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 16, bod 30 (§ 

8a odst. 4) 

 

Zásadní Toto ustanovení je zahrnuto v paragrafu, 

který má v názvu užší vymezení 

(specificky se má týkat pouze obchodních 

sdělení týkajících se alkoholických 

nápojů), než je rozsah a zaměření tohoto 

ustanovení.   

 

Požadujeme, aby byl umístěn do zvláštního 

paragrafu nebo změněn název paragrafu 

tak, aby pokrýval i oblast odstavce 4. 

 

Z hlediska obsahového platí obdobně 

připomínka k § 52 odst. 3 části čtvrté 

(změna zákona č. 231/2001 Sb.). Nutno 

sesouladit obě ustanovení. 

Akceptováno 

Věcná úprava § 8a odst. 4 bude 

přesunuta do § 8b (nově budou kodexy 

označeny jako „etické kodexy“). 

Obdobně bude úprava § 52 odst. 3 

zákona č. 231/2001 Sb. zařazena do  

§ 52a zákona č. 231/2001 Sb. 

61. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 16 (§ 9) 

 
Zásadní Nad rámec novelizačních bodů 

požadujeme doplnit odstavec 3, který zní: 

„(3) Pořady pro děti nabízené v rámci 

audiovizuálních mediálních služeb na 

vyžádání nesmějí být sponzorovány 

osobami, jejichž hlavním předmětem 

činnosti je výroba nebo prodej 

alkoholických nápojů.“ 

 

Odůvodnění: 

Cílem transponované směrnice je ochrana 

Vysvětleno 

Z důvodu podle Čl. 20 odst. 2 věty 

druhé Metodických pokynů pro 

zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících 

z členství ČR v EU se MK muselo 

rozhodnout pro tzv. minimalistickou 

transpozici směrnice EU 2018/1808. 

Návrh zákona MK nesmí ve světle 

uvedeného článku Metodických 

pokynů obsahovat podmínky nebo 
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nezletilých osob. Jednou z forem 

propagace alkoholických nápojů je i 

sponzorování pořadů. Z hlediska ochrany 

zdraví dětí a mládeže je nepřijatelné, aby 

pořady pro děti byly sponzorovány 

osobami, jejichž hlavním předmětem 

činnosti je výroba nebo prodej 

alkoholických nápojů. Zatímco v oblasti 

tabákových výrobků je zakázáno jakékoliv 

sponzorování, v oblasti alkoholických 

nápojů není nikterak zákonem omezeno 

ani u pořadů pro děti. Navrhuje se proto, 

aby v souladu s cílem směrnice bylo 

takovéto sponzorování zakázáno. Zákaz 

jakéhokoliv sponzorování pořadů pro děti 

nově členským státům dovoluje čl. 10 odst. 

4 Směrnice 2010/13/EU, ve znění směrnice 

2018/1808/EU. Této možnosti by tedy 

mělo být v podmínkách ČR využito. 

požadavky, které nejsou pro promítnutí 

uvedené směrnice nezbytné, neboť 

jejich důsledkem může být skutečnost, 

že směrnice nebude do právního řádu 

ČR promítnuta v předepsané lhůtě. 

Vzhledem k tomu, že uvedená 

směrnice musí být do českého 

právního řádu transponována do  

20. září 2020, nesmí MK postupovat 

jiným způsobem, než minimalistickou 

transpozicí. 

 

62. Úřad vlády – 

vedoucí Úřadu 

vlády 

K § 2 odst. 1 Zásadní V navrženém § 2 odstavec 1 písmeno a) 

nahradit slovo „oddělitelné“ slovem 

„neoddělitelné“. 

Odůvodnění:  

Text tak bude uveden do souladu se 

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, 

kterou se mění Směrnice 2010/13/EU o 

koordinaci některých právních a správních 

předpisů členských států upravujících 

poskytování audiovizuálních mediálních 

služeb (směrnice o audiovizuálních 

mediálních službách) s ohledem na měnící 

Vysvětleno 

Předkladatel došel k závěru, že český 

překlad v definici platformy pro sdílení 

videonahrávek je opačný než uvádí 

anglické znění nebo např. i slovenské. 

Dále jej porovnal se stejným výrazem 

ve stejném článku definic v písm. a) 

pro audiovizuální mediální služby, kde 

se rovněž používá anglický výraz 

„dissociable section thereof“. 

V textu má být správně použit pojem 

„oddělitelné“, aby byl splněn účel 

evropské regulace. Nedorozumění bylo 
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se situaci na trhu a rozšíří se působnost na 

všechny videosekvence sdílené na 

sociálních sítích. Při ponechání stávající 

formulace může dojít k situaci, že některé 

platformy budou vyňaty s regulace, 

protože poskytování videonahrávek není 

jejich hlavní funkcí. 

vyvoláno použitím chybného pojmu 

„neoddělitelné“ v českém předkladu 

směrnice EU 2018/1808. Pro zjištění 

správného pojmu viz jiná jazyková 

znění směrnice.  

Viz rovněž bod 3 Preambule směrnice, 

který stanoví, že „požadavek hlavního 

účelu by měl být považován za 

splněný rovněž v případě, že daná 

služba má audiovizuální obsah a 

formu, které jsou oddělitelné od hlavní 

činnosti poskytovatele služeb.“ 

63. Úřad vlády – 

vedoucí Úřadu 

vlády 

K § 5 Zásadní Do navrženého § 5 navrhujeme vhodným 

způsobem doplnit kontrolní činnost 

RRTV i vůči subjektům, které působí na 

domácím trhu, ale nejedná se o usazené 

subjekty, aby bylo možno využívat 

mechanismus žádosti o nápravu podle 

čl. 30a odstavec 3 Směrnice 

2018/1808/EU.  

Odůvodnění:  

Směrnice 2018/1808/EU předpokládá, že 

národní orgány dozoru kontrolují i 

platformy pro sdílení videonahrávek, které 

poskytují svoje služby pro jejich území, 

ačkoli se jedná o osoby usazené v jiném 

členském státě. Dochází tak k situaci, kdy 

subjekty usazené v jiném členském státu 

poskytující služby pro území jiného státu 

porušují jeho legislativu. Směrnice 

2018/1808/EU zavádí mechanismus, který 

umožňuje vynucení nápravy, je ale 

Vysvětleno 

Povinnost Rady pro rozhlasové a 

televizní vysílání spolupracovat 

s regulačními orgány ostatních 

členských států v oblasti platforem pro 

sdílení videonahrávek je již zakotvena 

v § 5 písm. g) návrhu zákona, podle 

něhož Rada spolupracuje v rámci své 

působnosti s Evropskou komisí, 

s příslušnými regulačními orgány 

členských států Evropské unie nebo 

jiných smluvních států Dohody o 

Evropském hospodářském prostoru a 

s orgány mezinárodních organizací, 

jejichž předmět činnosti se dotýká 

působnosti Rady, při předávání a 

získávání informací, údajů a 

dokumentů stanovených zákonem 

nebo rozhodnutími vydanými na 

základě zákona, anebo právními akty 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQAGFA2H)



 47 

nezbytné aby měl tuzemský regulační 

orgán uloženou povinnost se těmito 

případy zabývat. 

Evropské unie a plní další úkoly, které 

pro oblast regulace poskytování služeb 

platforem pro sdílení videonahrávek 

vyplývají z členství České republiky 

v Evropské unii nebo v mezinárodních 

organizacích. Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání považuje uvedené 

vymezení rovněž za dostačující. 

64. Úřad vlády – 

vedoucí Úřadu 

vlády 

K § 8a odst. 2 Zásadní V navrženém § 8a navrhujeme zrušit 

odstavec 2. 

 

Odůvodnění: 

Vynětí sponzoringu a umístění produktu 

z omezení při prezentaci alkoholických 

nápojů může vážně ohrozit nezletilé. 

Sponzorské vzkazy mohou obsahovat 

akce, které jsou v případě reklamy 

zakázány, byť v omezenějším rozsahu. 

Ještě závažnějším problémem je absence 

pravidel při umísťování produktu. Je totiž 

možné, že ve videosekvenci budou 

umístěný alkoholický nápoj konzumovat 

nezletilí. Jsme přesvědčeni, že výše 

zmíněné ustanovení je chybnou 

interpretací Směrnice 2018/1808/EU. Ta 

sice umožňuje vyjmutí sponzoringu a 

umístění produktu z obecných pravidel 

stanovených v čl. 22 Směrnice 

2010/13/EU, nicméně v čl. 9 písmeno e) 

jsou stanovena nepodkročitelná kritéria pro 

všechna obchodní sdělení týkající se 

alkoholu. Český zákon by tak byl 

Vysvětleno 

Předmětné ustanovení transponuje Čl. 

9 odst. 2 směrnice, včetně bodu 27 

Preambule, které výslovně stanoví, že 

tento zákaz se nemá vztahovat na 

sponzorství a umístění produktu. 

Předkladatel si je vědom možnosti 

přijímat přísnější úpravu, v tomto 

případě však záměr evropského 

zákonodárce je jednoznačně vyjádřen 

v normativním textu i v Preambuli. 

Evropská komise během vyjednávání 

revidované směrnice kategoricky 

odmítala, aby se Čl. 22 směrnice 

obecně vztahoval na všechny formy 

obchodních sdělení, a to s ohledem na 

povahu jejich jednotlivých forem. 

Z použití Čl. 22 by dle Evropské 

komise měla být vyloučena ta 

obchodní sdělení, která jsou spjata 

s pořadem nebo jsou nedílnou součástí 

pořadu. Tato skutečnost nic nemění na 

tom, že § 8 odst. 3, kterým se 

transponuje Čl. 9 písm. e), požaduje, 
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v rozporu se Směrnicí 2018/1808/EU. 

Domníváme se, že neobstojí argument, že 

tento obecný požadavek obsahuje § 8, 

protože zvolené legislativní řešení je 

problematické z důvodu, že ustanovení § 8 

a § 8a jsou v rozporu, aniž je určeno, které 

je prioritní. Dále jsme si také vědomi 

faktu, že členské státy mohou přijmout 

přísnější úpravu za účelem ochrany dětí a 

mladistvých. 

aby všechna obchodní sdělení, včetně 

sponzorství a umístění produktu 

týkající se alkoholických nápojů, 

nebyla zaměřena na nezletilé a obecně 

zakazuje podporu nestřídmé 

konzumace těchto nápojů. V žádném 

případě se nejedná o rozpor § 8 a § 8a, 

obě ustanovení se vzájemně doplňují a 

není nutné určování pořadí jejich 

použitelnosti. Rovněž je třeba dodat, 

že v navrženém § 10 odst. 1 se obecně 

zakazuje používání umístění produktu 

v pořadech pro děti. 

 65. Úřad vlády – 

ministryně a 

předsedkyně 

Legislativní 

rady vlády  

Ke shrnutí 

Závěrečné zprávy 

RIA (ZZ RIA) 

Zásadní Cíl návrhu zákona (bod 2): Domníváme se, 

že cíl není dobře formulován. Cílem 

návrhu zákona není „potřeba 

implementace“ evropské směrnice, ale 

potřeba reagovat na měnící se situaci na 

trhu a zvýšit ochranu spotřebitelů 

a nezletilých na platformách pro sdílení 

videí, zajištění rovných podmínek na trhu, 

zvýšení právní jistoty atd. 

Akceptováno 

Závěrečná zpráva RIA byla upravena 

dle požadavků Úřadu vlády.   

66. Úřad vlády – 

ministryně a 

předsedkyně 

Legislativní 

rady vlády 

Ke shrnutí 

Závěrečné zprávy 

RIA (ZZ RIA) 

Zásadní Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné 

rozpočty (bod 3.1): Požadujeme alespoň 

minimální kvantifikaci dopadů navrhované 

právní úpravy. Podle předkladatele 

finanční dopady „nelze nyní přesněji 

kvantifikovat“ – proto postačí alespoň 

rámcové vyčíslení nákladů pro představu, 

například odhad jejich horní a dolní 

hranice. Současně upozorňujeme, že 

přezkum účinnosti regulace je povinný a 

Akceptováno 

Závěrečná zpráva RIA byla upravena 

dle požadavků Úřadu vlády.   
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bude muset být proveden bez ohledu na to, 

zda dojde k výraznému nárůstu činnosti 

RRTV či ne (viz dále). 

67. Úřad vlády – 

ministryně a 

předsedkyně 

Legislativní 

rady vlády 

K Závěrečné 

zprávě RIA obecně 
Zásadní Kvalitní ZZ RIA má být přehledná, stručná 

a srozumitelná a zároveň respektovat 

princip proporcionality a reflektovat 

společenský význam regulovaného jevu. 

Téměř stostránková ZZ RIA předkládané 

právní úpravy zpracovaná externím 

dodavatelem toto nesplňuje. V přemíře 

detailních, leč mnohdy nepodstatných 

statistik a informací zcela zaniká nebo 

chybí podstata sdělení. Údaje zjištěné 

v rámci hodnocení dopadů Evropské 

komise nebo při přezkumu v programu 

REFIT jsou jistě pro srovnání zajímavé, 

ale skutečnou kvantifikaci nákladů 

navrhované regulace na tuzemské dotčené 

subjekty zpráva neobsahuje. Četné pasáže 

jsou z pohledu hodnocení dopadů zbytné 

a působí spíše jako snaha co nejvíc 

prodloužit text. Některé tabulky jsou pouze 

anglicky bez jakéhokoli překladu. 

Orientaci v dokumentu neusnadňuje ani 

nelogické číslování kapitol, ani špatně 

vygenerovaný obsah. 

Požadujeme proto ZZ RIA přepracovat tak, 

aby byla stručnější, srozumitelná a 

přehledná. Zdůrazňujeme, že se má jednat 

o zprávu, tedy shrnutí zjištění a závěrů 

Akceptováno 

Závěrečná zpráva RIA byla upravena 

dle požadavků Úřadu vlády.   
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hodnocení dopadů, nikoli o hodnocení 

dopadů samotné. Veškeré detaily, jejichž 

uvedení považuje předkladatel za 

nezbytné, požadujeme umístit až za text 

závěrečné zprávy jako přílohy. 

Jako příklad robustní, a přesto 

srozumitelné analýzy doporučujeme 

hodnocení dopadů Evropské komise 

doprovázející návrh aktualizované 

směrnice o audiovizuálních mediálních 

službách z roku 2016 [SWD(2016) 168 

final]. Tato zpráva má 58 stran, čtenář je 

do kontextu uveden na první straně 

a problémy začínají být definovány na 

straně druhé. Veškeré doplňující informace 

a statistiky jsou uvedeny zvlášť na 300 

stranách příloh. 

68. Úřad vlády – 

ministryně a 

předsedkyně 

Legislativní 

rady vlády  

K Závěrečné 

zprávě RIA obecně 
Zásadní Definice problému (kapitola 1.2): 

Požadujeme problém stručně 

a jednoznačně definovat hned zkraje 

dokumentu. Na úvod zprávy je čtenář 

zahlcen mnoha stranami statistik, tabulek 

a grafů informujících dopodrobna 

o způsobu či frekvenci konzumace videa 

online (včetně například demografické 

skladby jeho konzumentů či detailního 

vysvětlení fungování torrentů). Není však 

jasné, co z tabulek a grafů vyplývá, 

respektive čím jsou pro hodnocení dopadů 

dané regulace relevantní. Některé věty 

působí jako vytržené z kontextu. První 

definice problému se čtenář dočká až na 

Akceptováno 

Závěrečná zpráva RIA byla upravena 

dle požadavků Úřadu vlády.   
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straně 24, nicméně jedná se o výstupy 

z hodnocení programu REFIT, nikoli 

o definici problému v kontextu České 

republiky. 

69. Úřad vlády – 

ministryně a 

předsedkyně 

Legislativní 

rady vlády  

K Závěrečné 

zprávě RIA obecně 
Zásadní Přezkum účinnosti regulace (kapitola 8): 

Požadujeme, aby ZZ RIA obsahovala 

jednoznačné určení termínu provedení 

přezkumu a základních ukazatelů 

(indikátorů), na jejichž základě bude 

předpis vyhodnocován.  

Akceptováno 

Závěrečná zpráva RIA byla upravena 

dle požadavků Úřadu vlády.   

70. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

 Zásadní V celém návrhu chybí podtržení 

implementačních ustanovení včetně 

uvedení celexového čísla pod těmito 

ustanoveními. Žádáme o doplnění.  

Akceptováno 

Návrh zákona bude v tomto směru 

upraven.  

71. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

Obecně Zásadní V souvislosti s předloženým materiálem 

uvádíme, že odboru kompatibility je znám 

názor části odborné veřejnosti týkající 

se pochybností o souladu definice 

nezávislého výrobce uvedeného v 

ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 231/2001 

Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, s článkem 17 ve 

spojení s preambulí - bodem 71 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o 

koordinaci některých právních a správních 

předpisů členských států upravujících 

poskytování audiovizuálních mediálních 

služeb (směrnice o audiovizuálních 

mediálních službách). Sama směrnice totiž 

ve vlastním textu definici nezávislého 

výrobce neobsahuje, preambule však dává 

Vysvětleno 

Předně je třeba uvést, že uvedená část 

směrnice tj. Čl. 17 a bod 71 preambule 

nebyla dotčena poslední revizí 

směrnice. Definice nezávislého 

producenta ve zmiňovaném  zákoně č. 

231/2001 Sb. využívá demonstrativní 

výčet uvedený v bodě 71 preambule. 

Text transpozičního ustanovení byl při 

notifikaci v roce 2009 i v roce 2010 

(pro kodifikovanou verzi) uznán ze 

strany EK. Vzhledem ke skutečnosti, 

že revidovaná směrnice žádnou změnu 

definice nezávislého producenta 

nepřinesla, MK nenavrhuje změnu 

platného znění zákona, mj. 

s přihlédnutím k Metodickým 

pokynům vlády pro zajišťování prací 
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určitá vodítka. Je tak diskutabilní, jak 

široká by definice nezávislého výrobce 

měla být, resp. zda by neměla být širší, než 

je stávající stav, a více vycházet ze znění 

preambule. Preambule ale nejsou ze své 

povahy předmětem transpozice, ač mají 

významný výkladový potenciál. Rovněž i 

znění bodu 71 preambule má soft law 

povahu. Je nicméně možné, že daná věc 

byla diskutována na úrovni Evropské 

komise, která rovněž vydává k uvedené 

směrnici pokyny týkající se monitoringu 

jejího provádění.  Žádáme proto 

předkladatele o názor na uvedený problém.  

při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství ČR v EU. MK 

v rámci přípravy transpozice 

revidované směrnice vedlo diskuzi se 

zainteresovanou částí odborné 

veřejnosti, uvedlo výše uvedené 

argumenty a přislíbilo se dané 

problematice dále věnovat, jakmile 

bude notifikována transpozice 

směrnice EU 2018/1808. Poté bude 

časový prostor se zabývat záležitostmi, 

které nejsou předmětem této revize 

nebo není u nich z pohledu EK 

spatřován nesoulad se směrnicí. 

72. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

Obecně Zásadní K předloženému materiálu bychom také 

chtěli uvést, že ustanovení § 9 odst. 5 a § 

10 odst. 1 zákona o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání a § 53 

odst. 6 a také § 53a odst. 1 zákona o 

provozování rozhlasového a televizního 

vysílání a o změně dalších zákonů používá 

implementační pojem „politicko-

publicistické pořady“; směrnice přitom 

mluví o „publicistických pořadech“. 

Žádáme vysvětlit odchýlení se od pojmu 

uvedeného ve směrnici.  

Vysvětleno 

Výraz „politicko-publicistické pořady“ 

již existuje v platném znění zákona č. 

231/2001 Sb. a zákona č. 132/2010 Sb. 

Jedná se výstižnější výraz, neboť výraz 

„publicistické“ může zahrnovat 

tematicky širší zaměření (např. spojené 

s cestováním, vařením apod.) a 

nevystihuje smysl angl. pojmu „news 

and current affairs“. 

 

73. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K návrhu zákona o 

službách platforem 

pro sdílení 

videonahrávek 

K § 1 

 

Zásadní Máme za to, že směrnice 2000/31/ES ze 

dne 8. června 2000 o některých právních 

aspektech služeb informační společnosti, 

zejména elektronického obchodu, na 

vnitřním trhu (směrnice o elektronickém 

obchodu) by neměla být uvedena 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno.  
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v referenčním odkazu v poznámce pod 

čarou č. 1), neboť není přímým předmětem 

transpozice tímto návrhem. Navrhujeme 

vypustit. 

74. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K § 2 a 3 

 
Zásadní V ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) se text 

rozchází s textem směrnice - směrnice 

obsahuje v definici služby platformy pro 

sdílení videonahrávek slova „hlavním 

účelem její neoddělitelné části". Namísto 

toho návrh uvádí „hlavním účelem její 

oddělitelné části". Žádáme vysvětlit, nebo 

opravit. 

Vysvětleno 

Předkladatel došel k závěru, že český 

překlad v definici platformy pro sdílení 

videonahrávek je opačný než uvádí 

anglické znění nebo např. i slovenské. 

Dále jej porovnal se stejným výrazem 

ve stejném článku  definic v písm. a) 

pro audiovizuální mediální služby, kde 

se rovněž používá anglický výraz 

„dissociable section thereof“. 

V textu má být správně použit pojem 

„oddělitelné“, aby byl splněn účel 

evropské regulace. Nedorozumění bylo 

vyvoláno použitím chybného pojmu 

„neoddělitelné“ v českém předkladu 

směrnice EU 2018/1808. Pro zjištění 

správného pojmu viz jiná jazyková 

znění směrnice.  

Viz rovněž bod 3 Preambule směrnice, 

který stanoví, že „požadavek hlavního 

účelu by měl být považován za 

splněný rovněž v případě, že daná 

služba má audiovizuální obsah a 

formu, které jsou oddělitelné od hlavní 

činnosti poskytovatele služeb.“ 

MK se v této věci obrátí na oddělení 

pro legislativní proces EU na odboru 

kompatibility za účelem zajištění tzv. 
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korigenda směrnice. 

75. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K § 7 

 
Zásadní V § 7 odst. 1 písm. c) považujeme přímé 

odkazy na směrnici, resp. celý kontext 

práva Evropské unie, za problematické. 

Směrnice totiž nejsou přímo určeny – na 

rozdíl od nařízení – soukromým osobám, 

ale členským státům, které mají povinnost 

je promítnout do svých právních řádů. 

Správně by mělo být odkazováno na 

relevantní ustanovení českého právního 

řádu. 

Pokud by přímé odkazy v návrhu zůstaly, 

upozorňujeme, že je nutné doplnit za slovo 

„pornografie“ slovo „podle", a to jak 

v návrhu, tak i RT. Rovněž pak by bylo 

potřeba alespoň poznámky pod čarou č. 8) 

a 9) doprecizovat ještě o jejich články, aby 

návrh odpovídal směrnici a byl v souladu s 

pozn. pod čarou č. 7) -) tedy u pozn. pod 

čarou 8) uvést čl. 5 odst. 4 směrnice 

2011/92/EU a u pozn. pod čarou 9) uvést 

čl. 1 rámcového rozhodnutí Rady 

2008/913/SVV. 

 

Akceptováno 

MK vyhoví požadavku OKOM a 

odkazy na směrnice nahradí odkazy na 

vnitrostátní úpravu, prostřednictvím 

které byly předmětné směrnice 

transponovány do českého práva.  

Ustanovení čl. 5 směrnice 2017/541 i 

ustanovení čl. 5 odst. 4 směrnice 

2011/93/EU byly do právního řádu ČR 

transponovány následovně: 

- čl. 5 směrnice 2017/541 byl proveden 

do § 312e odst. 1 trestního zákoníku 

(„Kdo veřejně podněcuje ke spáchání 

teroristického trestného činu, nebo 

kdo veřejně schvaluje spáchaný 

teroristický trestný čin nebo pro něj 

veřejně vychvaluje jeho pachatele, 

bude potrestán odnětím svobody na 

dvě léta až deset let“). 

- čl. 5 odst. 4 směrnice 2011/92 byl 

proveden do § 192 odst. 3 trestního 

zákoníku („Výroba a jiné nakládání s 

dětskou pornografií 

(3) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, 

proveze, nabídne, činí veřejně 

přístupným, zprostředkuje, uvede do 

oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří 

fotografické, filmové, počítačové, 

elektronické nebo jiné pornografické 

dílo, které zobrazuje nebo jinak 

využívá dítě nebo osobu, jež se jeví 
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být dítětem, anebo kdo kořistí z 

takového pornografického díla, bude 

potrestán odnětím svobody na šest 

měsíců až tři léta, zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci“). 

76. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K § 7 odst. 6 Zásadní V ustanovení § 7 odst. 6 žádáme vysvětlit, 

zda vymezení použití normy na 

poskytovatele služby platformy pro sdílení 

videonahrávek odpovídá článku 9 odst. 1 

písm. g) směrnice, která určuje jako 

adresáta normy poskytovatele mediálních 

služeb. 

Vysvětleno 

Čl. 28b odst. 2 směrnice EU 

2018/1808 stanoví, že poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek 

musí splňovat mj. požadavky 

stanovené v Čl. 9 odst. 1 směrnice, 

pokud jde o audiovizuální obchodní 

sdělení, se kterými tito poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek 

obchodují, které prodávají a které 

sjednávají. 

Ustanovení § 7 odst. 6 návrhu zákona 

se vztahuje pouze na platformy pro 

sdílení videonahrávek. Je do něj 

transponován Čl. 28b odst. 2 směrnice, 

který se rovněž vztahuje pouze na 

službu platformy pro sdílení 

videonahrávek. 

Čl. 28b odst. 2 směrnice také stanoví, 

že pro platformu pro sdílení 

videonahrávek musí platit též 

povinnost upravená v Čl. 9 odst. 1 

písm. g) směrnice.  

Čl. 28b odst. 2 odkazuje na Čl. 9 odst. 

1 písm. g) proto, aby jeho úpravu 

nemusel doslova opakovat pro potřebu 

platformy pro sdílení videonahrávek. 
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Čl. 9 odst. 1 písm. g) je přitom 

primárně formulován pro 

poskytovatele mediálních služeb, - ale 

dle Čl. 28b odst. 2 se jeho úprava má 

vztáhnout (přiměřeně) též na platformy 

pro sdílení videonahrávek. 

Úprava Čl. 9 odst. 1 písm. g) ve vztahu 

k provozovatelům vysílání je obsažena 

v (platném) § 48 odst. 2 zákona č. 

231/2001 Sb., a ve vztahu 

k poskytovatelům audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání je 

obsažena v (platném) § 8 odst. 4 

zákona č. 132/2010 Sb.  

Srovnávací a rozdílová tabulka budou 

aktualizovány s ohledem na finální 

verzi návrhu zákona. 

77. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K části druhé 

(změna zákona č. 

231/2001 Sb.) 

K  bodu 5. (§ 2 

odst. 2)  

Zásadní V ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) žádáme 

zdůvodnit rozšíření definice „redakčního 

rozhodnutí“ ve srovnání s definicí 

uvedenou ve směrnici (čl. 1 odst. 1 písm. 

bb). 

Vysvětleno 

Definice redakčního rozhodnutí v § 2 

odst. 2 písm. d) zákona č. 231/2001 

Sb. je formulováno takovým 

způsobem, aby byl definovaný pojem 

použitelný nejen pro rozhlasové a 

televizní vysílání, ale též pro 

audiovizuální mediální služby na 

vyžádání. V souladu s Legislativními 

pravidly vlády totiž nejde tentýž pojem 

definovat v různých předpisech jiným 

způsobem.  

MK doplní důvodovou zprávu 

k tomuto ustanovení, v níž vysvětlí 

důvody pro stanovení jednotné 
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definice „redakčního rozhodnutí“ pro 

všechny typy audiovizuálních 

mediálních služeb (v souladu 

s Legislativními pravidly vlády). 

78. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K  bodu 19. (§ 5) 

 
Zásadní Ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) ve vazbě 

na čl. 7 odst. 1 směrnice - je otázka, zda 

neuvést namísto „osoby se sluchovým 

nebo zrakovým postižením“ obecně 

„osoby se zdravotním postižením“, jak 

uvádí směrnice - je to pojem obsahově 

širší. I ve vazbě na skutečnost, že pojem 

osoby se zdravotním postižením používá 

předkladatel dále v návrhu v § 32 odst. 1 

písm. k) v plném rozsahu. 

Vysvětleno 

Při projednávání návrhu směrnice 

v orgánech EU potvrdila Evropská 

komise, že zdravotní postižení je třeba 

ve vztahu ke směrnici EU 20018/1808 

vykládat ve vztahu k typu služeb, 

jejichž regulaci obsahuje, tj. ve vztahu 

k audiovizuální povaze těchto služeb. 

V souladu s bodem 22 Preambule 

směrnice je tak třeba pojem „zdravotní 

postižení“ chápat ve vztahu k osobám 

se sluchovým nebo zrakovým 

postižením (v důsledku čehož 

nemohou plnohodnotně konzumovat 

uvedený typ služeb).  

MK v tomto ohledu doplní důvodovou 

zprávu. 

79. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K  bodu 33. (§ 7)  

 
Zásadní Ustanovení je vykazováno jako 

implementační k čl. 30 odst. 1 směrnice, 

který zejména vyžaduje právní oddělní 

vnitrostátního regulačního orgánu od vlády 

a funkční nezávislost na vládě a 

jakémkoliv jiném veřejném či soukromém 

subjektu. Máme za to, že naplnění tohoto 

požadavku směrnice je pochybné. Kdo 

například bude člena Rady navrhovat? Jak 

bude zajištěno, že osoba bude funkčně 

nezávislá na příslušné vládě a jakémkoliv 

Akceptováno 

MK upraví § 7 odst. 7 zákona č. 

231/2001 Sb. následovně: 

(7) Poslanecká sněmovna může člena 

Rady odvolat z funkce z těchto 

důvodů:  

a) nezúčastňuje-li se po dobu více než 

6 měsíců schůzí Rady,  

b) nesplňuje-li podmínky pro výkon 

funkce uvedené v tomto zákoně,  

c) dopustil-li se takového jednání, 
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jiném veřejném či soukromém subjektu? které narušuje jeho důstojnost, nebo 

zpochybňuje nezávislost nebo 

nestrannost Rady. 

Úpravu obsaženou v § 7 odst. 7 písm. 

c) navrhujeme v zákoně ponechat, 

neboť je třeba myslet na případy, kdy 

člen Rady bude veřejně jednat a 

vystupovat takovým způsobem, který 

sice nenaplní podmínky dle § 7 odst. 7 

písm. a) nebo b), ale který bude 

představovat narušení jeho důstojnosti 

jako člena Rady nebo dokonce 

zpochybní nezávislost nebo 

nestrannost regulačního orgánu jako 

celku (typicky jednání na návykové 

látce závislého člena Rady).  

  

Další námitka OKOM směřovala 

k výtce, že zákon č. 231/2001 Sb. sice 

upravuje určité požadavky uvedené 

v článku 30 směrnice 2018/1808 (ve 

vztahu k členům regulačního orgánu), 

ale ne komplexně. Dle OKOM 

například neslučitelnost funkcí, 

upravená v § 7 odst. 10 zákona, není 

vymezena tak široce, aby zahrnula 

„nezávislost vůči jakémukoliv jinému 

veřejnému či soukromému subjektu“, 

jak požaduje čl. 30 odst. 1 směrnice.  

K uvedenému MK sděluje, že 

nezávislost členů regulačního orgánu 

vyplývá jak z § 7 odst. 9 platného 
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znění zákona, které upravuje 

neslučitelnost funkce člena Rady 

s veřejnými funkcemi, tak z § 7 odst. 

12 platného znění, které upravuje 

nezávislost člena Rady (a osob jemu 

blízkých)  

na obchodních společnostech, které 

podnikají v oblasti hromadných 

sdělovacích prostředků, audiovize a 

reklamy, a na provozovatelích 

vysílání, provozovatelích převzatého 

vysílání a poskytovatelích 

audiovizuálních mediálních služeb na 

vyžádání.  

Nezávislost členů regulačního orgánu 

je zákonem upravena i v § 7 odst. 10 

platného znění zákona, podle něhož 

členové Rady vykonávají své funkce 

osobně a pro jejich výkon nesmějí 

přijímat žádné pokyny a instrukce. 

K tomuto ustanovení MK navrhuje 

doplnit též § 4 odst. 3, který vyjádří 

nezávislost Rady při výkonu její 

pravomoci, včetně zákazu vyžadovat 

nebo přijímat pokyny od jakéhokoli 

orgánu veřejné moci nebo jakékoli 

fyzické nebo právnické osoby. 

80. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K  bodu 33. (§ 7)  

 
Zásadní Máme rovněž pochybnosti o naplnění 

dalších ustanovení čl. 30 směrnice. Kde je 

například uveden zákaz přijímání pokynů 

podle čl. 30 odst. 2 směrnice? Je potřeba 

podrobně vykázat transpozici jednotlivých 

Vysvětleno 

MK se domnívá, že zákaz přijímání 

pokynů stanovený v Čl. 30 odst. 2 

směrnice EU 2018/1808 je dostatečně 

vyjádřen v § 4 odst. 3 zákona č. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQAGFA2H)



 60 

ustanovení čl. 30. 231/2001 Sb.  

81. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K bodu 42. (§ 12 

odst. 12 písm. c) 

 

Zásadní K bodu 42. (§ 12 odst. 12 písm. c): 

Nerozumíme významu poznámky pod 

čarou, kterou se odkazuje na směrnici 

2017/541. Řádná transpozice by měla být 

provedena prostřednictvím odkazu na 

relevantní transpoziční ustanovení českého 

práva. 

Akceptováno 

MK vyhoví požadavku OKOM a 

odkaz na směrnici nahradí odkazem na 

vnitrostátní úpravu, prostřednictvím 

které byla předmětná směrnice 

transponována do českého práva.  

Odkaz bude učiněn na § 312e odst. 1 

trestního zákoníku („Kdo veřejně 

podněcuje ke spáchání teroristického 

trestného činu, nebo 

kdo veřejně schvaluje spáchaný 

teroristický trestný čin nebo pro něj 

veřejně vychvaluje jeho pachatele, 

bude potrestán odnětím svobody na 

dvě léta až deset let“). 

82. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K  bodu 68. (§ 49 

odst. 5) 

 

Zásadní K § 49 odst. 5 vykazované ustanovení čl. 

20 odst. 2 směrnice uvádí, že televizní 

reklama a teleshopping nesmějí být 

zařazovány během bohoslužeb. Jak je toto 

ustanovení transponováno? Požadujeme 

vysvětlit. 

Vysvětleno 

Čl. 20 odst. 2 směrnice EU 2018/1808 

je transponován již v platném znění § 

49 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., 

který se v návrhu zákona nenavrhuje 

měnit. 

83. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K části čtvrté 

(změna zákona č. 

132/2010 Sb.) 

 

K bodu 1. 

(poznámka pod 

čarou č. 1) 

 

Zásadní I zde máme za to, že směrnice 2000/31/ES 

ze dne 8. června 2000 o některých 

právních aspektech služeb informační 

společnosti, zejména elektronického 

obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o 

elektronickém obchodu) by neměla být 

uvedena v referenčním odkazu v poznámce 

pod čarou č. 1), neboť není přímým 

předmětem transpozice tímto návrhem. 

Navrhujeme vypustit. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 
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84. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K  bodu 3. (§ 2 

odst. 1 písm. b) 

 

Zásadní V ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) na konci 

textu je namísto směrnicového znění 

„původní tvorba" uvedeno v návrhu 

"původní televizní hra". Má to nějaký 

důvod? Pojmy se nám nezdají být totožné. 

Požadujeme vysvětlit. 

Akceptováno 

Angl. výraz „drama“ vychází 

z televizní tvorby, která je 

představována formátem televizních 

her/filmů. Předkladatel nicméně 

souhlasí s připomínkou, zejména 

s přihlédnutím k tomu, že pro potřeby 

definice služby na vyžádání je 

výstižnější angl. výraz „original 

drama“. Pojem „původní televizní hra“ 

tedy bude nahrazen pojmem „původní 

tvorba“ (který pokrývá i produkci 

vlastních seriálů). 

85. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K bodu 17. (§ 6 

odst. 7)  

 

Zásadní Nerozumíme významu poznámky pod 

čarou, kterou se odkazuje na směrnici 

2017/541. Řádná transpozice by měla být 

provedena prostřednictvím odkazu na 

relevantní transpoziční ustanovení českého 

práva. 

Akceptováno 

MK vyhoví požadavku OKOM a 

odkaz na směrnici nahradí odkazem na 

vnitrostátní úpravu, prostřednictvím 

které byla předmětná směrnice 

transponována do českého práva.  

Odkaz bude učiněn na § 312e odst. 1 

trestního zákoníku („Kdo veřejně 

podněcuje ke spáchání teroristického 

trestného činu, nebo 

kdo veřejně schvaluje spáchaný 

teroristický trestný čin nebo pro něj 

veřejně vychvaluje jeho pachatele, 

bude potrestán odnětím svobody na 

dvě léta až deset let“). 

86. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K části šesté – 

Účinnost 
Zásadní Nutno opravit čísla bodů v textu, na něž se 

návrhem odkazuje: u části druhé § 14 se 

jedná o body 53. a 78. a u části čtvrté § 16 

se jedná o bod 19. Nutno sjednotit v obou 

Vysvětleno 

Po úpravě návrhu zákona 

v připomínkovém řízení nebude 

navrhována odložená účinnost 
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odstavcích. některých ustanovení.  

87. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

K části první 

ke znění § 7 

(obecně) 

 

Zásadní Zákon v souvislosti s obchodními 

sděleními hovoří o „audiovizuálních 

obchodních sděleních“ a přebírá pro ně 

definici ze zákona č. 132/2010 Sb. 

(audiovizuálním obchodním sdělením je 

obrazová sekvence se zvukem nebo bez 

zvuku, která je určena k přímé nebo 

nepřímé propagaci zboží nebo služeb 

osoby vykonávající hospodářskou činnost, 

popřípadě jejího obrazu na veřejnosti, a 

která doprovází pořad nebo je do pořadu 

zahrnuta za úplatu nebo obdobnou 

protihodnotu nebo za účelem vlastní 

propagace; audiovizuální obchodní sdělení 

může mít zejména podobu reklamy, 

sponzorování nebo umístění produktu). 

Takto pojatá definice je problematická, 

jelikož počítá jen s takovým obchodním 

sdělením, jehož základem je obrazová 

sekvence (ať již se zvukem, či bez něj), 

ovšem nepočítá s alternativou zvukového 

obchodního sdělení bez obrazu, i když tuto 

možnost komerční komunikace nelze na 

platformách pro sdílení videonahrávek 

vyloučit. Zvuková obchodní sdělení by pak 

byla mimo regulaci. Obzvlášť závažný je 

tento nedostatek v souvislosti s reklamou 

na cigarety (§ 7 odst. 3). 

Akceptováno 

Ustanovení § 7 bude upraveno tak, aby 

se vztahovalo na „obchodní sdělení“, 

tj. včetně těch, která mají pouze 

zvukovou povahu. Zamezí se tím 

možnosti, aby na platformách pro 

sdílení videonahrávek bylo možné 

šíření zakázaných obchodních sdělení, 

z nichž by byla vypuštěna vizuální 

složka.  

 

88. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

K části druhé 

(změna zákona č. 

231/2001 Sb.) 

Zásadní Podle upravených kritérií, (ovšem v 

souladu se Směrnicí), již nelze považovat 

automaticky každého provozovatele, který 

Akceptováno 

Platné znění § 3 není v souladu se 

směrnicí, která pro jurisdikci 
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vysílání k novému znění § 3 

 

si v ČR založí např. společnost s ručením 

omezeným, a podá žádost, za spadajícího 

do působnosti RRTV, tedy za usazeného v 

ČR. 

Bude třeba primárně prokázat, že redakční 

rozhodnutí jsou přijímána v ČR. Toto není 

skutečnost, kterou by Rada byla sama 

schopna ověřit, např. pouze z OR (např. u 

takových provozovatelů, kteří zde mají 

pouze zmocněnce, což doteď stačilo). 

Stejně tak kritérium, že podstatná část 

zaměstnanců působí v ČR, není skutečnost, 

která by byla pro RRTV za stávajících 

zákonných podmínek zjistitelná. 

Tyto skutečnosti tedy musí prokazovat 

sami provozovatelé, a zákon by měl 

stanovit, čím tyto skutečnosti dokládají. 

Pokud se tak nestane, bude vést RRTV se 

žadateli spory o dostatečnosti čestných 

prohlášení, jejichž výpovědní hodnota je 

ovšem téměř nulová. 

Přechodná ustanovení pak neřeší, jak 

nakládat s novými jurisdikčními kritérii u 

provozovatelů, kteří již na základě licence 

vysílání provozují, ale nově formulovaná 

kritéria usazení nadále splňovat nebudou. 

provozovatelů televizního vysílání 

stanoví jasná kritéria založená na 

principu usazení. 

MK vloží do zákona ustanovení, že 

splnění kritérií podle § 3 dokládá 

žadatel o licenci (provozovatel).  

Do návrhu zákona bude doplněno 

přechodné ustanovení – licence 

stávajících držitelů licencí, kteří do 6 

měsíců po nabytí účinnosti zákona 

nepředloží RRTV doklady, které 

doloží splnění kritérií podle § 3, 

k tomuto datu zaniknou.   

 

89. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 5 

odst. 1 písm. x) 

 

Zásadní Navrhujeme z tohoto ustanovení vyjmout 

provozovatele převzatého vysílání. 
Vysvětleno 

RRTV na své připomínce netrvá. 
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90. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 5 

odst. 2 písm. i) 

 

Zásadní Zde uvedená povinnost je vztažena k 

„poskytovateli“, přitom jde o zákon č. 

231/2001 Sb., kde není poskytovatel ani 

definován, považujeme za nezbytné 

upřesnit, zda je míněn poskytovatel 

sdílených platforem nebo poskytovatel 

audiovizuálních mediálních služeb na 

vyžádání, event. oba. 

Vysvětleno 

Toto ustanovení bylo do zákona 

vkládáno v souvislosti s úpravou 

koregulace. S ohledem na to, že úprava 

koregulace byla ze zákona vypuštěna 

bez náhrady, ustanovení § 5 odst. 2 

písm. i) bude ze zákona rovněž 

vypuštěno. 

91. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 

14 odst. 1 písm. k) 

 

Zásadní Jednak slova „kritéria podle § 3 odst. 2 až 

4, která vůči němu zakládají pravomoc 

České republiky“, navrhujeme doplnit: 

slovy „u právnické nebo fyzické osoby, 

která není uvedena v § 3 odst. 1 a 

provozuje televizní vysílání nebo převzaté 

televizní vysílání“. 

 

 

 

 

 

 

Za druhé, toto ustanovení poněkud 

nešťastně uvádí, že žádost obsahuje 

kritéria – to vnímáme jako nonsens. 

Kritéria pro konstatování usazení v ČR má 

provozovatel naplňovat a jejich naplňování 

doložit. Vypsání kritérií do žádosti nic 

neřeší. Naopak je daleko důležitější, aby 

zákon stanovil, čím mají žadatelé tyto 

skutečnosti doložit, jako je tomu u 

ostatních kritérií. 

Vysvětleno 

Navržený text není třeba do ustanovení 

vkládat. Ustanovení § 3 odst. 2 až 4 

(princip usazení v členském státě) jsou 

aplikovatelná pouze na provozovatele 

televizního vysílání. Bude-li žádost o 

licenci podávat žadatele o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání, 

rozumí se, že doklady prokazující 

kritérií podle § 3 odst. ě až 4 Radě 

předkládat z povahy věci nebude, 

neboť se na něj uvedená ustanovení 

nevztahují.   

Akceptováno 

Ustanovení bude změněno následovně: 

„k) doklady prokazující splnění kritérií 

podle § 3 odst. 2 až 4, která vůči 

žadateli zakládají pravomoc České 

republiky.“ Důvodová zpráva bude 

doplněna o stanovení, že žadatel o 

licenci musí prokázat organizační a 

technické zázemí pro zajištění 

organizace vysílání programu a 

přijímání redakčních rozhodnutí 
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v České republice. 

92. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 

31 odst. 6 

 

Zásadní Navržený text nového odstavce 6 v § 31 

nezajišťuje dostatečně ochranu integrity 

poskytované audiovizuální mediální 

služby, neboť zakazuje zásahy do signálu 

pouze u pořadů šířených v rámci vysílání, 

a pouze pro obchodní účely. Příslušné 

ustanovení Směrnice s ohledem na 

příslušný recitál směřuje k ochraně signálu 

v mnohem širším rozsahu, tj. neměl by být 

přípustný žádný zásah třetích osob do celé 

audiovizuální služby (nejen do pořadů) s 

určitými úzce vymezenými výjimkami. 

Dle navrženého textu by např. bylo ze 

strany Rady obtížně kontrolovatelné a 

postižitelné překrytí původního reklamního 

spotu jiným (a to i závadným) obchodním 

sdělením ze strany třetí osoby, např. 

provozovatele sítě. 

Akceptováno 

Ustanovení se bude vztahovat na celé 

vysílání, nikoli pouze pořady.  

 

93. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 

32 odst. 1 písm. u) 

– pozdější znění 

 

Zásadní Užití symbolu 18+ pro každý narušující a 

současně i ohrožující pořad bude znamenat 

jen devalvaci tohoto varování. Vždy, když 

se zavádí labelling jako informační služba 

pro diváky, resp. hlavně rodiče, pak jeho 

cílem je, mimo jiné, odstupňovat 

přístupnost pro různé věkové kategorie 

dětí, aby se mohli rodiče skutečně 

informovaně rozhodnout, zda pořad je, či 

není vhodný pro jejich dítě. Při takto 

formulované povinnosti to povede jen k 

tomu, že provozovatelé po 22. hodině 

automaticky umístí symbol 18+, resp. 

Částečně akceptováno, vysvětleno 

MK navrhuje nové znění § 32 odst. 1 

písm. u): 

„u) označit v televizním vysílání 

pořady, na které se vztahují omezení 

podle písmene g) grafickým znakem 

„18+“ určujícím potenciální závadnost 

jejich obsahu pro nezletilé osoby po 

celou dobu jejich trvání, a poskytnout 

k těmto pořadům dostatečné informace 

o obsahu závadném pro nezletilé osoby 

tak, aby byly snadno a bezúplatně 

dostupné.“ 
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provozovatelé, kteří mají vysílání zajištěno 

technickým opatřením omezujícím přístup 

nezletilých, budou mít symbol ve vysílání 

zařazen trvale. Jinými slovy se účel nové 

právní úpravy v této oblasti vytratí. 

Labelling se tak stane čistě formálním a 

neefektivním nástrojem. 

 

 

94. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 

32 odst. 3 

 

Zásadní Takto nastavená povinnost Akčních plánů 

je vágní. Umožňuje nejen situaci, kdy 

navyšování počtu zpřístupněných pořadů 

bude příliš pomalé, ale také například 

situaci, kdy navyšování bude jen zdánlivé 

(provozovatelé budou zařazovat více repríz 

již dříve vysílaných zpřístupněných 

pořadů). 

Vysvětleno 

Z důvodu podle Čl. 20 odst. 2 věty 

druhé Metodických pokynů pro 

zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících 

z členství ČR v EU se MK muselo 

rozhodnout pro tzv. minimalistickou 

transpozici směrnice EU 2018/1808. 

Návrh zákona MK nesmí ve světle 

uvedeného článku Metodických 

pokynů obsahovat podmínky nebo 

požadavky, které nejsou pro promítnutí 

uvedené směrnice nezbytné, neboť 

jejich důsledkem může být skutečnost, 

že směrnice nebude do právního řádu 

ČR promítnuta v předepsané lhůtě. 

Vzhledem k tomu, že uvedená 

směrnice musí být do českého 

právního řádu transponována do  

20. září 2020, nesmí MK postupovat 

jiným způsobem, než minimalistickou 

transpozicí. 

Návrh je formulován v souladu s Čl. 7 

směrnice, která požaduje „trvalé a 

postupné zpřístupňování pořadů“. 
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Vzhledem k minimalistické verzi 

transpozice, kterou jsme povinni 

postupovat, nelze v zákoně upravit 

závazný nárůst zpřístupněných pořadů 

k vymezenému časovému úseku. 

Navržené znění je rovněž třeba 

posuzovat s ohledem na námitky 

provozovatelů vysílání, kteří odmítají 

již samotný fakt, že by z jejich strany 

mělo docházet k (byť postupnému) 

nárůstu zpřístupněných pořadů.  

Po dohodě s RRTV bude do zákona 

doplněna povinnost provozovatelů 

vysílání zpracovávat Akční plány pro 

každý svůj program samostatně (v 

důvodové zprávě bude taková 

povinnost odůvodněna reálnou 

možností regulačního orgánu sledovat 

plnění závazků provozovatelů a 

záměru, aby provozovatelé vysílání 

navyšovali počet zpřístupněných 

pořadů na všech svých programech 

(včetně např. programů tematických – 

např. dokumentárních – i osoby s 

postižením by měly mít právo  

sledovat pořady na menšinových, 

tematických programech.) 

95. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 

32 odst. 7 písm. b) 

 

Zásadní Provozovatel převzatého vysílání nesmí 

šířit program, který obsahuje ohrožující 

pořady, pokud jsou vysílány v rozporu s 

ustanoveními odstavce 1 písm. e) a u). 

Daná povinnost je nereálná ve vztahu 

Akceptováno. 

Z ustanovení budou vypuštěna slova „a 

u)“, aby se vztahovalo jen na § 32 

odst. 1 písm. e). 
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k písm. u) (jeho pozdějšímu znění). Těžko 

lze očekávat, že program šířený na základě 

registrace bude mít u pořadů, které mohou 

narušit vývoj nezletilců, trvalé označení 

18+  a piktogramy plynoucí z našeho 

prováděcího předpisu. 

96. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 

32 odst. 11 

 

Zásadní Toto ustanovení zakazuje zneužití 

osobních údajů nezletilců, v zákoně však 

není stanoveno, že příslušným orgánem 

dozoru je Úřad na ochranu osobních údajů. 

Vysvětleno 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

uvedl, že není nezbytné konstruovat 

zvláštní působnost ÚOOÚ, neboť plně 

postačí obecná, vyplývající z § 50 

odst. 1 a § 54 odst. 1 zákona o 

zpracování osobních údajů. Působnost 

ÚOOÚ ve vztahu k úpravě tohoto 

ustanovení tedy vyplývá již ze zákona 

o zpracování osobních údajů. 

97. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 

34a 

 

Zásadní Pojetí labellingu, jak je navržené, je 

neefektivní, jestliže se vztahuje jen k 

pořadům vysílaným po 22. hodině (a k 

programům, které jsou zajištěny 

technickým opatřením omezujícím přístup 

nezletilých).  

Pokud pouze u pořadů vysílaných po 22. 

hodině budou piktogramy upozorňující na 

konkrétní závadný obsah, je funkce 

labellingu nicotná, jelikož se předpokládá, 

že po 22. hodině se děti na televizi nemají 

dívat. 

Vysvětleno 

Ustanovení § 34a bylo z návrhu 

zákona vypuštěno. 

Jak bylo uvedeno k připomínce č. 96, 

MK má povinnost postupovat cestou 

tzv. minimalistické transpozice 

směrnice. Ta v Čl. 6a odst. 3 požaduje, 

aby provozovatelé vysílání poskytovali 

divákům dostatečné informace pouze o 

obsahu, který by mohl narušit tělesný, 

duševní nebo mravní vývoj nezletilých 

osob. MK uznává argument RRTV, ale 

v souladu s minimalistickou 

transpozicí je povinno omezit 

povinnost poskytování informací o 

povaze škodlivého obsahu pouze na 
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pořady, které mohou narušit vývoj 

nezletilých, a které návrh právní 

úpravy povoluje zařazovat do vysílání 

až po 22. hodině. Tato úprava 

samozřejmě nebrání provozovatelům 

vysílání, aby tyto informace uváděli i u 

pořadů vysílaných v jiném čase. 

98. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 

54b a násl. obecně 
Zásadní Směrnice v článku 4a obecně připouští, 

aby určité oblasti, které si specifikuje 

každý členský stát ve své právní úpravě, 

byly regulovány na bázi koregulace nebo 

dokonce pouze na bázi regulace samotných 

poskytovatelů audiovizuálních mediálních 

služeb (samoregulace).  Takovou možnost 

neponechává Směrnice zcela bez opory, 

naopak stanoví závazné postupy pro event. 

zavádění systémů společné regulace nebo 

samoregulace v členských státech, a 

stanoví určitá pravidla pro fungování 

takových systémů.  

Koncipování těchto pravidel na vnitrostátní 

úrovni však shledáváme za závažné a 

průlomové, přičemž je nutno konstatovat, 

že nelze mít za to, že navrhovaná 

vnitrostátní úprava reflektuje veškerá 

specifika mediální sféry v ČR. Je třeba 

zdůraznit, že budování efektivní 

samoregulace je dlouhodobým, přirozeným 

procesem, který by měl vždy vyvěrat spíše 

zdola, tedy od samotných subjektů 

vstřícných a ochotných k určité formě 

sebeomezení v zájmu společenské 

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Úprava koregulace byla ze zákona 

odstraněna.   
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poptávky a odpovědnosti. Existuje vážné 

riziko, že zákonem vnucená seberegulace 

povede ze strany povinných subjektů jen 

ke snaze jejího maximálně bezbolestného 

uvedení do praxe tak, aby ve skutečnosti 

nedošlo k jakýmkoli ekonomickým či 

jiným nepříjemným důsledkům pro 

seberegulované subjekty. A současně pak, 

k újmě příjemců mediálních služeb, bude 

touto nepříliš účinnou seberegulací 

potlačena klasická regulace, která má 

dosud jako jediná efektivní vynucovací 

prostředky.    

S ohledem na koncipování předpisu 

týkajícího se úpravy koregulace a 

seberegulace máme za to, že jeho obsah je 

v praxi dosud neaplikovatelný a těžko 

vymahatelný, neboť nepředkládá jasná a 

zřetelná pravidla a postupy, které by byly 

zárukou naplnění sledovaných cílů. 

Připravovaný návrh zákona, respektive 

závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 

regulace (RIA) nereflektuje náklady 

spojené s aplikací uvedeného ustanovení, 

jak pro regulátora, tak pro subjekty 

seberegulace a koregulace. Závěrečná 

zpráva z hodnocení dopadů regulace 

opomíjí variantu, kdy nebude vybrán 

spolupracující koregulační subjekt, 

eventuálně nebude existovat zájemce o 

tuto pozici, a celá oblast, pro niž je 

plánována samoregulační, či koregulační 
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aktivita, bude předmětem regulace 

výhradně ze strany Rady. 

Doporučujeme zvážit, zda by pravidla 

samoregulace a koregulace neměla být 

nastavena v zákoně pouze obecně, s tím, že 

konkrétní úpravu stanoví RRTV 

vyhláškou, ve spolupráci s dotčenými 

subjekty a s přihlédnutím k jimi 

vytvořeným etickým kodexům pro danou 

oblast regulace. Vzhledem ke skutečnosti, 

že nastavení takového sytému není 

představitelné okamžitě s účinností tohoto 

zákona, navrhujeme, aby v případě 

pravidel samoregulace a koregulace byla 

stanovena odložená účinnost obdobně, 

jako je tomu v případě označování pořadů 

dle § 32 odst. 1 písm. u). 

99. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 

54g odst. 6 

 

Zásadní Toto ustanovení považujeme za 

problematické. Jednak hovoří jen o 

poskytovateli, jako by se samoregulace 

týkala pouze „služeb“. 

Zejména však, podmínka 20% obyvatel, 

kteří služby využívají, není zasazená do 

kontextu. Důvodová zpráva neuvádí proč 

zrovna 20%, v zákoně pak chybí za jakou 

dobu (například jeden rok) se bude těchto 

20% zjišťovat, a RRTV nemá nástroje, jak 

naplnění ověřovat. 

Směrnice v čl. 4a odst. 1 písm. a) uvádí, že 

koregulační kodexy mají být mezi 

hlavními zúčastněnými subjekty „broadly 

accepted“. Pokud by bylo nad rámec 

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Úprava koregulace byla ze zákona 

odstraněna.   
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Směrnice zákonnou podmínkou, že je 

musejí přijímat všechny hlavní zúčastněné 

subjekty beze zbytku, byla by samotná 

existence koregulace velmi křehká. Na 

druhou stranu, vymezení konkrétní nutné 

míry akceptace mezi hlavními subjekty 

tak, aby se jednalo o akceptaci širokou, je 

potřebné. 

100. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

K návrhu změny 

zákona č. 132/2010 

Sb. 

  

k novému znění § 6 

odst. 8 

 

Zásadní Navržený text nového odstavce 8 v § 6 

nezajišťuje dostatečně ochranu integrity 

poskytované audiovizuální mediální 

služby, neboť zakazuje zásahy do signálu 

pouze u pořadů šířených v rámci 

audiovizuálních mediálních služeb na 

vyžádání, a pouze pro obchodní účely. 

Příslušné ustanovení Směrnice s ohledem 

na příslušný recitál směřuje k ochraně 

signálu v mnohem širším rozsahu, tj. 

neměl by být přípustný žádný zásah třetích 

osob do celé audiovizuální služby (tj. nejen 

do pořadů) s určitými úzce vymezenými 

výjimkami. Dle navrženého textu by např. 

bylo ze strany RRTV obtížně 

kontrolovatelné a postižitelné překrytí 

původního reklamního spotu jiným (a to i 

závadným) obchodním sdělením ze strany 

třetí osoby, např. provozovatele sítě. 

Akceptováno 

Ustanovení se bude vztahovat na 

audiovizuální mediální službu jako 

takovou, nikoli pouze na pořady.  

 

101. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 

6a odst. 1 písm. b) 

 

Zásadní V tomto ustanovení se zavádí povinnost, 

aby poskytovatel poskytoval k pořadům a 

upoutávkám, na které se vztahuje omezení 

podle písmen e) a g), informace o 

závadném obsahu pro nezletilé. 

Akceptováno, vysvětleno 

Formulace ustanovení § 6a odst. 1 

písm. b) bude opravena tak, aby 

odkazovala na § 6a odst. 1 písm. a) 

zákona č. 132/2010 Sb.  
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Písmeny e) a g) se míní písmena v § 32 

odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., což ovšem 

z tohoto ustanovení vůbec nijak nevyplývá, 

nejspíš tam má být jen odkaz na písm. a) 

tohoto ustanovení (§ 6a odst. 1 písm. a) 

V případě on-line archivů, tj. archivních 

pořadů v rámci AVMS na vyžádání, je 

třeba vyjasnit, zda a jakým způsobem by 

měly být doplňovány informace také k 

pořadům vyrobeným a publikovaným před 

účinností tohoto zákona. Vzhledem k 

velkému množství archivovaného obsahu, 

který by bylo třeba takto označit, je 

zřejmé, že by se z pohledu poskytovatelů 

těchto služeb jednalo o časově poměrně 

náročný a nákladný proces. Pokud by 

takové archivní pořady byly z této 

povinnosti vyňaty, existují vážné 

pochybnosti, zda by taková případná 

výjimka nebyla v rozporu s požadavky 

Směrnice. Tuto otázku by bylo vhodné ze 

strany Ministerstva kultury vyjasnit a v 

případě pochybností konzultovat takový 

výklad s Evropskou komisí. 

Z návrhu zákona bude vypuštěno znění 

tohoto ustanovení s odloženou 

účinností.  

 

Ustanovení bude znít následovně: 

„b) poskytuje k pořadům podle 

písmene a) dostatečné informace o 

obsahu potenciálně závadném pro 

nezletilé osoby, který se v těchto 

pořadech vyskytuje, a to tak, aby byly 

snadno a bezúplatně dostupné.“ 

 

Pokud jde o opatření pořadů 

v archivech audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání 

informacemi o škodlivé povaze 

obsahu, směrnice v tomto ohledu 

nepřipouští ani výjimky, ani přechodná 

období, po jaké by bylo možné od této 

povinnosti poskytovatelů služeb 

upustit. V Čl. 6a směrnice upravuje 

povinnost členských států zajistit, aby 

poskytovatelé mediálních služeb 

poskytovali divákům dostatečné 

informace o obsahu, který by mohl 

narušit tělesný, duševní nebo mravní 

vývoj nezletilých osob. V tomto 

ohledu musí MK respektovat znění 

směrnice a plnění povinnosti nijak 

neodkládat nebo nestanovit výjimky 

pro určitý typ pořadů. 
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102. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 

6a odst. 2 

 

Zásadní Toto ustanovení zakazuje zneužití 

osobních údajů nezletilců, v zákoně ale 

není stanoveno, že příslušným orgánem 

dozoru je Úřad na ochranu osobních údajů. 

Vysvětleno 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

uvedl, že v tomto směru není nezbytné 

konstruovat zvláštní působnost 

ÚOOÚ, neboť plně postačí jeho 

působnost obecná, vyplývající z § 50 

odst. 1 a § 54 odst. 1 zákona o 

zpracování osobních údajů. Působnost 

ÚOOÚ ve vztahu k úpravě tohoto 

ustanovení tedy vyplývá již ze zákona 

o zpracování osobních údajů. 

103. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 

6b obecně 

 

Zásadní Toto ustanovení mění zpřístupňování pro 

osoby se sluchovým a zrakovým 

postižením, ale rozhodně nijak nezajišťuje, 

že pořady v katalozích budou více 

zpřístupněné než v současnosti. 

Dosavadní znění § 6 odst. 4 usilovalo o to, 

aby provozovatelé, kteří již jednou 

disponují titulky a audiopopisy k pořadům, 

byli povinni je umístit i k pořadům do 

katalogu (to se týká hlavně programů ČT, 

skupiny NOVA a Prima, které zpřístupňují 

pořady pro televizní vysílání, a tudíž by 

pro ně neměl být problém zpřístupnění 

překlopit i do archivu audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání). 

Výše uvedené novelou mizí a zavádí se 

Akční plán, ovšem ten může navyšovat 

počet zpřístupněných pořadů v archivu po 

jednotkách či promile. Hlavně umožňuje, 

aby se začínalo od nuly zpřístupněných 

pořadů, protože nezakotvuje žádné 

Akceptováno 

V zákoně č. 132/2010 Sb. bude 

ponecháno dosavadní ustanovení § 6 

odst. 4 – nově bude zařazeno jako § 6b 

odst. 1 (ostatní odstavce § 6b se 

posunou).  

 

Návrh ve vztahu k Akčním plánům je 

formulován v souladu s Čl. 7 směrnice, 

která požaduje „trvalé a postupné 

zpřístupňování pořadů“. Vzhledem 

k minimalistické verzi transpozice, 

kterou jsme povinni postupovat, nelze 

v zákoně upravit závazný nárůst 

zpřístupněných pořadů k vymezenému 

časovému úseku. Navržené znění je 

rovněž třeba posuzovat s ohledem na 

námitky poskytovatelů služeb na 

vyžádání, kteří odmítají již samotný 

fakt, že by z jejich strany mělo 

docházet k (byť postupnému) nárůstu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQAGFA2H)



 75 

povinné minimum, jako je to například v 

zákoně č. 231/2001 Sb.  

Dosavadní ustanovení § 6 odst. 4 by bylo 

vhodné ponechat. 

Nadto uvádíme, že efektivně kontrolovat 

cca 150 akčních plánů (odpovídající 

současnému počtu poskytovatelů) není bez 

posílení Úřadu RRTV reálně možné. 

zpřístupněných pořadů. 

104. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 

8a odst. 2 

 

Zásadní Zakotvuje se, že „toto ustanovení se 

nevztahuje na sponzorování a umístění 

produktu“. Pokud je tím míněno, že ve 

sponzorském vzkazu (příp. u umístěného 

produktu) neplatí povinnosti dle § 8a odst. 

1 písm. a) - f), je takový výklad nutno 

považovat za zcela nepřijatelný. 

Vysvětleno 

Předmětné ustanovení transponuje čl. 9 

odst. 2 směrnice, které (ve spojení 

s bodem 27 Preambule) výslovně 

stanoví, že tento zákaz se nemá 

vztahovat na sponzorství a umístění 

produktu. Evropská komise během 

vyjednávání revidované směrnice 

kategoricky odmítala, aby se čl. 22 

směrnice obecně vztahoval na všechny 

formy obchodních sdělení, s ohledem 

na jejich rozdílnou povahu. Pro jsou 

z uvedené úpravy vyloučena ta 

obchodní sdělení, která jsou spjata 

s pořadem nebo jsou nedílnou součástí 

pořadu. Tato skutečnost nic nemění na 

tom, že § 8 odst. 3 požaduje, aby 

všechna obchodní sdělení, včetně 

sponzorování a umístění produktu, 

týkající se alkoholických nápojů 

nebyla zaměřena na nezletilé a obecně 

zakazuje podporu nestřídmé 

konzumace těchto nápojů. Kromě toho 

dle nově navrženého § 10 odst. 1 platí 
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obecný zákaz pro používání umístění 

produktu v pořadech pro děti. 

Pozn.: formulace ustanovení § 8a odst. 

2 bude upravena, aby zněla: 

„(2) Ustanovení odstavce 1 se 

nevztahuje na sponzorování a umístění 

produktu.“ 

105. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 

10a odst. 1 

 

Zásadní Očekává-li se, že poskytovatel 

audiovizuální mediální služby na vyžádání, 

který spadá do pravomoci jiného členského 

státu, bude plnit požadavky § 6a, tedy, že 

bude označovat pořady narušující vývoj 

nezletilců piktogramy dle naší vyhlášky, je 

toto zcela nereálné. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno následovně: 

„(1) Rada může rozhodnout o 

pozastavení šíření audiovizuální 

mediální služby na vyžádání v České 

republice, jejíž poskytovatel spadá do 

pravomoci jiného členského státu 

Evropské unie, pokud 

a) poskytovatel této služby v průběhu 

uplynulých 12 měsíců nejméně dvakrát 

zřejmým, závažným a hrubým 

způsobem porušil § 6a odst. 1, nebo 

obsah služby ohrozil veřejné zdraví 

nebo představoval závažné a značné 

riziko jeho ohrožení,“ 

106. Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

K § 4 Zásadní V § 4 se písmeno b) zrušuje. 

Odůvodnění: 

Jak je uvedeno v obecné části, plně postačí 

obecná regulace zákona o zpracování 

osobních údajů.  

ÚOOÚ se nedomnívá, že je nezbytné 

konstruovat zvláštní působnost ÚOOÚ, 

neboť plně postačí obecná podle § 50 odst. 

1 a § 54 odst. 1 zákona o zpracování 

Akceptováno 

Z návrhu zákona bude vypuštěn § 4 

písm. b).  

Vzhledem k tomu, že ÚOOÚ souhlasí 

s formulací § 9 návrhu zákona 

(speciální sektorová regulace 

nakládání s osobními údaji náležející 

do speciálního zákona), MK akceptuje 

stanovisko, že působnost ÚOOÚ k § 9 
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osobních údajů. Naproti tomu, s ohledem 

na konstrukci § 62 odst. 1 zákona o 

zpracování osobních údajů, je skutkovou 

podstatu přestupku nezbytné ponechat. 

vyplývá z obecného vymezení 

působnosti Úřadu upraveného v § 50 

odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, a nebude 

působnost ÚOOÚ nadbytečně 

v návrhu zákona upravovat.   

107. Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

K § 11 odst. 7 Zásadní V § 11 odst. 7 se slova „a vymáhá“ zrušují.  

Odůvodnění: 

ÚOOÚ nevymáhá pokutu podle žádného 

právního předpisu. Není to agenda ÚOOÚ. 

Od toho je celní správa. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno, slova „a 

vymáhá“ budou vypuštěna.  

108. Hospodářská 

komora České 

republiky 

Obecně Zásadní Hospodářská komora České republiky jako 

jediný zákonný zástupce podnikatelů v ČR 

upozorňuje na porušení základních 

zvyklostí legislativního procesu. 

Předkladatel, na základě podnětů 

společenstev začleněných do Hospodářské 

komory České republiky, deklaroval, že 

návrh bude pojat pouze za cílem 

implementačním a legislativně-technickým 

bez tzv. gold-platingu, tedy bez přijímání 

přísnější úpravy, než požaduje Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, 

kterou se mění směrnice 2010/13/EU o 

koordinaci některých právních a správních 

předpisů členských států upravujících 

poskytování audiovizuálních mediálních 

služeb (směrnice o audiovizuálních 

mediálních službách) ukládá. 

Předložený návrh nereflektuje tvrzení 

předkladatele, neboť návrh je ohledně 

Vysvětleno 
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některých otázek zbytečně složitý a 

upravuje je přísněji, než směrnice o 

audiovizuálních mediálních službách 

vyžaduje. To se týká zejména oblasti 

obecné úpravy koregulace, označování 

závadného obsahu v pořadech, 

zpřístupňování pořadů osobám 

s postižením a umístění produktu.  

109. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K části druhé 

(změna zákona č. 

231/2001 Sb.) 

K § 2 odst. 1 písm. 

l)  

 

Zásadní Pokládáme za vhodné postavit najisto, že 

pořadem je i tzv. rubrika, která formálně 

může být součástí jiného pořadu, ale může 

se od jeho zbytku obsahově lišit, což může 

mít dopad na zákonná omezení 

sponzorování a umístění produktu. Pokud 

je např. sponzorovaná rubrika a nikoli 

zbytek pořadu, je pro diváka vhodné, aby 

byla označena jako sponzorovaná pouze 

daná rubrika, nikoli zbytek pořadu. Na 

konec § 2 odst. 1 písm. l) proto 

navrhujeme doplnit text „pro účely 

sponzorování a umístění produktu a jejich 

omezení dle tohoto zákona se za pořad 

v televizním vysílání považuje i jeho 

obsahově, formálně a funkčně specifická 

oddělená část,“ 

Vysvětleno 

Navrhovaná úprava by nesplnila 

požadavek plné slučitelnosti české 

právní úpravy s evropskou regulací 

provedenou směrnicí EU 2018/1808. 

MK si v této věci vyžádalo stanovisko 

Odboru kompatibility Úřadu vlády, 

který potvrdil stanovisko, že směrnice 

žádné „části“ pořadu nedefinuje, ani je 

ve své úpravě nezmiňuje a nepracuje s 

nimi. Umělé rozdělování pořadu do 

několika „oddělených“ částí (rubrik) 

za účelem obcházení zákazu umístění 

produktu ve spotřebitelských 

publicistických pořadech, je v rozporu 

se směrnicí zamýšlenou úpravou. 

V článku 34 preambule totiž směrnice 

vysvětluje svou úpravu umístění 

produktu tak, že tento typ obchodního 

sdělení by neměl být dovolen mj. ve 

spotřebitelských publicistických 

pořadech, neboť „spotřebitelské 

publicistické pořady jsou pořady, které 

poskytují divákům poradenství nebo 
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obsahují recenze týkající se nákupu 

produktů a služeb. Umožnit umístění 

produktu v takových pořadech by 

setřelo rozdíl mezi reklamou a 

redakčním obsahem pro diváky, kteří v 

těchto pořadech mohou očekávat 

skutečné a poctivé recenze výrobků 

nebo služeb“. 

Rozdělování pořadu na části tedy 

směrnice nepředvídá, přičemž se lze 

domnívat, že je tomu zejména z toho 

důvodu, aby nedocházelo 

k nežádoucím praktikám, které se 

snaží směrnice skrze svoji úpravu 

eliminovat.  

110. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 2 odst. 2  

 

Zásadní Do § 2 odst. 2 navrhujeme doplnit definici 

spotřebitelského publicistického pořadu 

takto: pro účely tohoto zákona se rozumí 

… spotřebitelským publicistickým pořadem 

pořad, který poskytuje divákům 

poradenství o nákupu zboží nebo služeb, 

nebo obsahuje jeho recenze. 

Akceptováno 

Definici, která vyplývá z re. 34 

směrnice 2018/1808, lze do zákona 

vložit. 

 

111. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 6 

 

Zásadní Je navrhováno vypuštění dosavadního 

odst. 3. S takovou úpravou nesouhlasíme, 

neboť považujeme za potřebné zachovat 

možnost odvolání RRTV jako celku za 

stávajících podmínek. RRTV hlasuje tajně 

a v praxi není, jak zjistit podrobnosti o 

práci jednotlivých členů. Může se stát, že 

RRTV jako celek bude nefunkční. 

Vypuštění zákonné možnosti odvolat 

RRTV jako celek může v takovém případě 

Vysvětleno 

Navrhovaná úprava by nesplnila 

požadavek plné slučitelnosti české 

právní úpravy s evropskou regulací 

provedenou směrnicí EU 2018/1808. 

MK si v této věci vyžádalo stanovisko 

Odboru kompatibility Úřadu vlády, 

který konstatoval následující: 

Směrnice stanoví poměrně striktní 

podmínky odvolání členů Rady pro 
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negativně ovlivnit provozování 

audiovizuálních mediálních služeb na 

velmi dlouhou dobu. Případné neschválení 

výroční zprávy ze strany PS PČR by 

nemělo mít pouze akademický ale reálný 

dopad. 

rozhlasové a televizní vysílání, 

přičemž akcentuje nezávislost tohoto 

orgánu na vládě a jakémkoli jiném 

veřejném či soukromém subjektu. 

Možnost odvolání Rady jako celku za 

současných podmínek skutečně 

odporuje smyslu a účelu úpravy ve 

směrnici.  

112. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 12 odst. 12 

písm. b), § 31 odst. 

1 písm. c), § 48 

odst. 1 písm. l)  

 

Zásadní Směrnice o AVMS požaduje zákaz 

podněcování k násilí nebo k nenávisti vůči 

skupině osob definované taxativně 

vymezenými způsoby v čl. 21 Listiny 

základních práv EU. V návrhu jsou tyto 

důvody rozšířeny o konkrétní kategorii 

rodu, a navíc je výčet pojat jako 

demonstrativní. Pokládáme za nevhodné 

upravovat věc přísněji než Směrnice o 

AVMS. Přísnější úprava, než vyplývá ze 

Směrnice o AVMS, může být zneužita 

k potlačení svobody projevu a práva na 

informace.  

Vysvětleno  

Článek 21 Listiny základních práv 

Evropské unie upravuje zákaz 

diskriminace a v našem právním řádu 

mu odpovídá úprava podle článku 3 

odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod, která je součástí ústavního 

pořádku České republiky. Na rozdíl od 

článku 21 Listiny základních práv 

Evropské unie, garantuje článek 3 odst. 

1 Listiny základních práv a svobod 

širší ochranu. Výčet kritérií případného 

znevýhodňování či zvýhodňování je 

proto demonstrativní a mezi ve výčtu 

výslovně uvedená kritéria je navíc 

zařazen i „rod“. Platí pravidlo, že 

poskytuje-li ústavní předpis ochranu 

práv a svobod v určitém rozsahu, 

nesmí být tato ochrana předpisem nižší 

právní síly zužována. Na toto pravidlo 

pamatují rovněž Metodické pokyny 

pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících 

z členství České republiky v Evropské 
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unii schválené vládou, které v článku 

20 odst. 2 větě třetí stanoví: 

„Transpoziční předpis musí 

respektovat systematiku právního řádu 

České republiky, zejména nesmí znovu 

upravovat práva a povinnosti, která již 

ve stejném rozsahu a se stejnými 

účinky upravuje jiný právní předpis, a 

musí být ústavně konformní.“ 

113. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 31 odst. 6 

 

Zásadní Ustanovení čl. 7b Směrnice o AVMS 

požaduje po členských státech ochranu 

obsahu nejen, pokud se jedná o obchodní 

účely, a nejen, pokud se jedná o pořady; 

ochrana se má týkat celých služeb. Třetí 

osoby by tedy neměly mít možnost 

žádného zásahu do celé audiovizuální 

služby (tj. nejen do pořadů), přičemž 

výjimky by měly být vymezeny úžeji. 

Vysvětleno 

Totožnou připomínku navrhla AKTV a 

SPIR, přičemž současně navrhly nové 

znění příslušné úpravy. MK však 

k jejich návrhu neobdrželo odůvodnění 

do důvodové zprávy, které je nezbytné, 

pokud by měla být navrhovaná úprava 

začleněna do zákona. Je rovněž třeba 

zhodnotit provázanost s platným § 31 

odst. 6. 

Pojem „HbbTV“ nelze v normativním 

textu zákona použít, lze jej nicméně 

nahradit pojmem „služby přímo 

související s programem“ (v důvodové 

zprávě by bylo uvedeno, že se jimi 

rozumí např. HbbTV).    
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114. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 32 odst. 1 

písm. e) 

 

Zásadní Navrhujeme doplnit před slovo „narušit“ 

slovo „vážně“ tak, jako tomu bylo 

v dosavadní úpravě. Kromě toho 

navrhujeme nahradit slova „bezdůvodné 

násilí“ slovy „hrubé samoúčelné násilí“, 

jako tomu bylo v dosavadní úpravě. Pokud 

se jedná o identifikaci nejškodlivějšího 

obsahu, byť se úprava přesunula z čl. 27 do 

čl. 6a, nedošlo ve směrnici k žádné věcné 

změně a není třeba měnit český zákon.  

Čl. 6a odst. 1 Směrnice o AVMS obsahuje 

povinnost členských států, aby 

zabezpečily, že pořady, které by mohly 

narušit vývoj nezletilých, budou dostupné 

pouze tak, aby je nezletilé osoby neměly 

běžně možnost vidět. Dále v čl. 6a odst. 1 

Směrnice o AVMS následuje výčet 

možných typů opatření směřujících 

k tomuto cíli (doba vysílání, nástroje pro 

ověřování věku, jiná technická opatření). 

Čl. 6a odst. 1 Směrnice o AVMS členským 

státům předepisuje, aby opatření, která stát 

předepíše, byla úměrná možné újmě 

vyplývající z daného pořadu. Konečně čl. 

6a odst. 1 Směrnice o AVMS členským 

státům nařizuje, aby nejškodlivější obsah 

podléhal nejpřísnějším opatřením.  

Podstatou ustanovení § 32 odst. 1 písm. e) 

ZRTV je odlišení pořadů s nejškodlivějším 

obsahem. Tomu zcela odpovídá, když se § 

32 odst. 1 písm. e) bude vztahovat pouze 

na pořady, které mohly vývoj nezletilých 

Akceptováno 

Do ustanovení bude doplněno slovo 

„vážně“, aby se vztahovalo pouze na 

„obsah, který může „vážně narušit“ 

vývoj nezletilých. Uvedenou kategorii 

obsahu MK považuje za 

„nejškodlivější“ obsah ve smyslu Čl. 

6a odst. 1 směrnice 2018/1808, a 

z toho důvodu je vyčleňuje do 

samostatného ustanovení § 32 odst. 1 

písm. e). 
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narušit „vážně“. Dále totiž následuje jen 

omezený výčet opatření dle čl. 6a odst. 1 

směrnice, mezi kterými není uvedena doba 

vysílání.  

Kdyby slovo „vážně“ doplněno nebylo, tak 

by znění navrhované ministerstvem 

v podstatě vyloučilo možnost ochrany 

nezletilých volbou doby vysílání u všech 

pořadů 18+, nejen u těch, jejichž obsah je 

nejškodlivější (zejm. pornografie či hrubé 

a samoúčelné násilí).  

115. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 32 odst. 1 

písm. g) 

 

Zásadní U pořadů dle § 32 odst. 1 písm. g) ZRTV 

by Směrnici o AVMS lépe vyhovovalo, 

kdyby byla použita slova „by mohly 

narušit…“ („may impair…“). Ponechání 

dosavadního „by mohly ohrozit“ je však 

možné, význam je stejný, jedná se o 

abstraktní ohrožovací delikt (k ohrožení 

dojde, teprve může-li být něco narušeno).  

Akceptováno 

Návrh zákona bude v tomto smyslu 

upraven. 

 

116. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 32 odst. 1 

písm. g) 

 

Zásadní Vzhledem k mediální konvergenci, 

reálným zvyklostem nezletilých diváků a 

k tomu, že na úrovni směrnice došlo ke 

sjednocení úpravy televizního vysílání a 

AVMS na vyžádání, jsme toho názoru, že 

by mělo být minimálně zmírněno 

znevýhodnění televizního vysílání, pokud 

se jedná o dobu zařazování pořadů. 

Navrhujeme proto, aby zákonná hranice 22 

hod. byla snížena na 21 hod. Tutéž úpravu 

je třeba provést v § 32 odst. 1 písm. j) 

ZRTV. 

Protože vyhodnocení otázky, zda pořad 

Vysvětleno 

MK nedisponuje žádnými relevantními 

analýzami, které by odůvodnily 

posunutí uvedené hranice na 21 

hodinu. Není nám ani známo, zda 

takovou analýzou disponuje Svaz 

průmyslu a dopravy. 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 
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může či nemůže narušit vývoj nezletilých, 

záleží na konkrétním umístění pořadu do 

vysílání, navrhujeme na konec doplnit text 

„při hodnocení, zda či v jaké míře mohlo 

dojít k narušení fyzického, psychického 

nebo mravního vývoje nezletilých, Rada 

přihlíží ke konkrétní době a jiným 

významným okolnostem zařazení dané 

části pořadu do vysílání“. 

MK upozorňuje, že k event. porušení § 

32 odst. 1 písm. g) dochází objektivně, 

stejně jako u všech přestupků podle 

zákona č. 231/2001 Sb. (není u nich 

vyžadováno zavinění). K přestupku 

tedy dojde již v momentě, kdy bude 

pořad porušující podmínky tohoto 

ustanovení vysílán.  

117. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 32 odst. 1 

písm. u) – dřívější 

znění 

 

Zásadní Máme za to, že není nutné, aby byly nad 

rámec Směrnice o AVMS informace o 

obsahu poskytovány k jednotlivým 

upoutávkám, postačí, pokud budou 

poskytovány k pořadům. Upoutávka na 

pořad navíc může být zpracována tak, že 

by její samostatné hodnocení bylo jiné než 

hodnocení pořadu, kterého se týká. Proto 

navrhujeme vypuštění slov „a 

upoutávkám“. 

Akceptováno 

Uvedené ustanovení se nebude 

vztahovat na upoutávky. 

 

118. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 32 odst. 1 

písm. u) – pozdější 

znění 

 

Zásadní Dle našeho názoru postačí úprava, která je 

navržena pro dobu ihned po nabytí 

účinnosti zákona. Tato úprava odpovídá 

Směrnici po AVMS, je dostatečně obecná 

a umožňuje reakci na technologický vývoj. 

Informace o závadném obsahu v pořadech 

mají sloužit rodičům, tedy osobám, u 

kterých lze očekávat schopnost si tyto 

informace vyhledat. Znění ust. § 32 odst. 1 

písm. u) navržené jako řešení s odloženou 

účinností proto navrhujeme zcela vypustit. 

Není potřebné, aby tyto informace byly 

přítomny na obrazovce, natož aby tam byly 

Akceptováno 

MK nebude do návrhu zákona 

zařazovat uvedené ustanovení ve dvou 

formulacích (z toho jedné s odloženou 

účinností). Ustanovení § 32 odst. 1 

písm. u) bude znít v souladu 

s připomínkou následovně: 

„u) označit v televizním vysílání 

pořady, na které se vztahují omezení 

podle písmene g) grafickým znakem 

„18+“ určujícím potenciální závadnost 

jejich obsahu pro nezletilé osoby po 

celou dobu jejich trvání, a poskytnout 
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přítomny po celou dobu vysílání, jak je 

navrhováno s odloženou účinností; jednalo 

by se o zbytečný zásah do umělecké 

hodnoty pořadů a diváckého komfortu.  

k těmto pořadům dostatečné informace 

o obsahu závadném pro nezletilé 

osoby, který se v těchto pořadech 

vyskytuje, a to tak, aby byly snadno a 

bezúplatně dostupné.“ 

119. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 32 odst. 3 až 5 

 

Zásadní Zpřístupňování pořadů je primárně 

povinností a odpovědností státu, nikoli 

provozovatelů vysílání. Návrh novely 

neobsahuje řešení financování navyšování 

podílu zpřístupňovaných pořadů, jakým by 

bylo např. uzákonění možnosti 

poskytování dotací či daňové úlevy. V této 

situaci je nevhodné a odporuje dobrým 

mravům, aby zákon provozovatelům 

ukládal každoroční navyšování podílu 

takovýchto pořadů. Požadavkům směrnice 

vyhoví, pokud bude jako nadále stanovena 

základní kvóta a pokud budou mít 

provozovatelé vysílání zákonnou 

povinnost zpracovávat akční plány. Ty 

však není nutné zpracovávat každý rok, 

postačí na období 3 let, které odpovídá 

období, za které RRTV podává zprávy EK. 

Sankce za nedodržování akčních plánů by 

měly být ze zákona vypuštěny, jejich 

zavedení hypoteticky připadá v úvahu až 

v době, kdy stát vytvoří právní nástroje a 

zajistí prostředky k financování 

zpřístupňování.  

 

 

 

Akceptováno 

MK prodlouží lhůtu k předkládání 

akčních plánů provozovatelů 

televizního vysílání (a jejich 

vyhodnocování) na každé tři roky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

Právní norma upravující povinnosti 

osob bez odpovídajících sankcí je 

norma nedokonalá. Uvedenou 

připomínku MK navíc konzultovalo 

s Odborem kompatibility Úřadu vlády, 

který sdělil následující: 

„Imperfektní implementace ustanovení 

směrnice by představovala případ, kdy 
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Dále pokládáme za nutné, aby kvóty dle § 

32 odst. 2 ZRTV dopadaly na 

provozovatele vysílání technologicky 

neutrálně, tzn. nejen na provozovatele 

celoplošného terestrického vysílání, avšak 

s tím, že by mělo být uzákoněno, že 

zpřístupnění jedním způsobem šíření (např. 

terestricky) postačí i ve vztahu k jinému 

způsobu šíření (např. družicí), aby bylo 

možno náklady efektivně vynakládat ke 

zpřístupňování více pořadů, nikoli 

zpřístupňování těch samých pořadů více 

technologiemi.  

Bylo by vhodné rozšířit výjimku pro 

programy, které mají nízkou sledovanost či 

nízký obrat, obdobně jako tomu má být u 

evropské tvorby v AVMS na vyžádání.    

národní zákonodárce nedostál 

závazkům, které pro něj plynou 

z primárního práva Evropské unie. 

Stanovení sankcí za nedodržení 

implementačního ustanovení je tak 

nevyhnutelné.“ 

Vysvětleno Předkladatel připomínky 

nenavrhl (jak vyžadují Legislativní 

pravidla vlády), jak by mělo 

ustanovení § 32 odst. 2 znít. Dle 

názoru MK je již v platném znění 

formulováno technologicky neutrálně. 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

Navržená výjimka by byla v rozporu 

se směrnicí 2018/1808, která požaduje, 

aby byly zpřístupňovány všechny 

audiovizuální mediální služby“. 

120. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 34a 

 

Zásadní Povinné označování konkrétního 

závadného typu obsahu v pořadech dle čl. 

6a odst. 3 Směrnice o AVMS nahrazuje 

dosavadní českou úpravu v § 32 odst. 1 

písm. h) ZRTV (povinné obecné 

upozornění, tzv. „hvězdička“), která 

historicky vznikla jako provedení 

Akceptováno 

Ustanovení § 34a bude z návrhu 

zákona vypuštěno. Viz také 

odůvodnění k vypořádání připomínky 

č. 120. 
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předchozího znění čl. 27 odst. 3 Směrnice 

o AVMS. Označování pořadů ve smyslu 

čl. 6a odst. 3 Směrnice o AVMS má sloužit 

jako „vylepšená hvězdička“. 

Jedná se o relativně méně významnou 

povinnost, kterou nebylo dle dosavadní 

úpravy ani možné sankcionovat pokutou.  

Navrhujeme v § 34a odst. 1 ZRTV vypustit 

ze sledovaných prvků diskriminaci; není 

zřejmé, jaký by mělo dopad zavedení toho 

prvku např. na filmy typu Dobré světlo či 

Jak básníci přicházejí o iluze, které, 

technicky vzato, silný prvek diskriminace 

obsahují, a zda by je nebylo nutné 

přesunovat do pozdně večerních vysílacích 

časů.  

Informace o pořadech jsou určeny 

rodičům; u těch se předpokládá, že pokud 

jsou informace snadno dostupné (což může 

být např. i v EPG), jsou schopni si je 

vyhledat. Proto není nutné, aby bylo 

předepsáno, že je nutno označovat 

upoutávky (§ 34a odst. 2). Není ani nutné, 

aby informace byly přítomny na obrazovce 

a aby Rada vydávala prováděcí právní 

předpis, který upravuje otázky s tím 

související, navrhujeme tedy vypustit z § 

34a odst. 4. 

121. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 52 odst. 2 

 

Zásadní Navrhujeme vypustit z § 52 odst. 2, neboť 

je věc již řešena v § 51 odst. 1 písm. a) a 

e).  

Zákon by neměl hovořit o příkladech 

Akceptováno 

MK akceptuje připomínku uvedenou 

v 1. odstavci. Text ve 2. a 3. odstavci 

je zde uveden chybně, neboť se týká § 
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nevhodných obchodních sdělení týkajících 

se alkoholických nápojů, ale o pravidlech 

pro vysílání takovýchto obchodních 

sdělení. Směrnice neukládá, aby příklady 

byly součástí kodexů.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o deklaraci, 

nikoli zákonnou povinnost, není nutné, aby 

zákon hovořil o spolupracujících 

samoregulačních orgánech.  

52 odst. 3. 

122. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 52 odst. 3 

 

Zásadní Zákon by neměl hovořit o příkladech 

nevhodných obchodních sdělení týkajících 

se alkoholických nápojů, ale o pravidlech 

pro vysílání takovýchto obchodních 

sdělení. Směrnice neukládá, aby příklady 

byly součástí kodexů.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o deklaraci, 

nikoli zákonnou povinnost, není nutné, aby 

zákon hovořil o spolupracujících 

samoregulačních orgánech.  

Akceptováno 

MK ustanovení přeformuluje tak, aby 

z něj vyplývalo, že etické kodexy 

stanoví podrobnější pravidla pro 

posuzování nevhodnosti obchodních 

sdělení na alkoholické nápoje. 

Koncepce samoregulace byla v návrhu 

zákona zcela přepracována. 

Ustanovení již tedy nebude hovořit o 

„spolupracujících samoregulačních 

orgánech“. 

123. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 52a  

 

Zásadní Zákon by neměl hovořit o příkladech 

nevhodných obchodních sdělení týkajících 

se alkoholických nápojů, ale o pravidlech 

pro vysílání takovýchto obchodních 

sdělení. Směrnice neukládá, aby příklady 

byly součástí kodexů.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o deklaraci, 

nikoli zákonnou povinnost, není nutné, aby 

zákon hovořil o spolupracujících 

samoregulačních orgánech.  

Akceptováno 
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124. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 53a odst. 1 

 

Zásadní Směrnice o AVMS používá pojem 

„spotřebitelský publicistický pořad“. Není 

vhodné místo něj zavádět termín 

„publicistický pořad zaměřený na 

spotřebitele“, který by mohl okruh 

dotčených pořadů rozšířit nad rámec 

Směrnice.  

Pojem „spotřebitelský publicistický pořad“ 

by měl být v návaznosti na rec. 34 novely 

Směrnice o AVMS v zákoně definován 

takto: pro účely tohoto zákona se rozumí 

… spotřebitelským publicistickým pořadem 

pořad, který poskytuje divákům 

poradenství o nákupu zboží nebo služeb, 

nebo obsahuje jeho recenze. 

Akceptováno 

V návrhu zákona bude použit pojem 

„spotřebitelský publicistický pořad“.  

125. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 53a  

 

Zásadní Cílem novely Směrnice o AVMS nebylo 

zpřísnění úpravy ve vztahu k umístění 

produktu, ale naopak její liberalizace.  

Navržená novela nezohledňuje dřívější 

ustanovení § 53a odst. 1 písm. b) ZRTV, 

které umožňovalo umístění produktu 

v případech, kdy se neprovádí žádná 

platba, ale pouze se bezplatně poskytuje 

určitý produkt, zejména rekvizita nebo 

cena do soutěže, s cílem zařadit je do 

pořadu.  

Navrhujeme proto doplnění nového odst. 

5), který by zněl takto: „Povinnosti dle 

odst. 1 až 4 se nevztahují na obrazové 

sekvence se zvukem nebo bez zvuku, 

zobrazující výrobek, službu, ochrannou 

známku, která se k výrobku nebo službě 

Akceptováno  
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váže, nebo zmínku o výrobku nebo službě, 

kdy se neprovádí žádná platba, ale pouze 

se bezplatně poskytuje určité zboží nebo 

služby, zejména rekvizity nebo ceny pro 

soutěžící s cílem zařadit je do pořadu.“. 

126. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 54b až 54n  

 

Zásadní Vítáme snahu předkladatele 

institucionalizovat spolupráci 

samoregulátora a RRTV a zavedení 

možnosti koregulace.  

Systém tak, jak je navržen, se však jeví 

jako příliš složitý. V praxi může dojít 

naopak k tomu, že možnosti efektivní 

samoregulace či koregulace bude takto 

složitým systémem efektivně zabráněno. 

K navrženému systému máme následující 

připomínky:  

 Kategorie „spolupracující 

samoregulační orgán“ se jeví jako 

zbytečná. Postačí, aby byla 

uzákoněna možnost schválit 

samoregulátorovi kodex a aby byly 

stanoveny podmínky, které 

samoregulátor musí splňovat, aby 

mohl být účasten koregulace.  

 Není povinností členských států, 

aby promítal do národních 

samoregulačních kodexů obsah 

kodexů chování Unie. Kodexy 

Unie by neměly ovlivňovat 

možnost schválení národních 

kodexů. Proto navrhuje vypuštění § 

54c odst. 1.  

Připomínka je bezpředmětná. Úprava 

koregulace byla ze zákona odstraněna.   
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 Zákon by neměl hovořit o tom, že 

kodexy nelze schválit v případě, že 

nenaplňují požadavky směrnice, ale 

o tom, že kodexy tyto požadavky 

musejí naplňovat. Navrhované 

znění § 54c odst. 2 by mohlo vést 

ke zbytečně přísnému postoji 

regulátora při schvalování kodexů.  

 Samoregulace s prvky koregulace 

by měla být podpořena tím, že by 

její účastníci v důsledku schválení 

kodexu ze strany RRTV získali 

větší právní jistotu. Bylo by tedy 

vhodné posílit pozici 

samoregulátorů ve správním řízení. 

Rada by měla umožnit 

provozovatelům vysílání vyjádření 

i před vydáním pouhého 

upozornění na porušení zákona. 

Rada by měla mít povinnost 

přihlížet k vyjádření 

samoregulátorů nejen k otázce 

trestu ale i k otázce viny, a to i 

v případě pouhého upozornění na 

porušení zákona. Lhůta pro 

vyjádření samoregulátorů by se 

měla prodloužit z dosavadních 10 

na 30 dnů. V případě stanoviska 

samoregulátora se schváleným 

kodexem, že kodex byl dodržen, by 

měla platit domněnka, že byl 

dodržen i zákon. 
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 Pokud se jedná o pověření ke 

koregulaci, mělo by být umožněno, 

aby pro koregulujícího 

samoregulátora nebyla povinná 

účast vysílatelů veřejné služby – ti 

mohou ve své praxi uplatňovat 

vyšší či jiné standardy než 

vysílatelé s licencí. 

 Pokládáme za správné, aby 

v oblasti stejných služeb působil 

jen jeden koregulující 

samoregulátor. Nicméně podmínka, 

aby členy byly všichni hlavní 

poskytovatelé stejné služby, může 

vést k efektivnímu znemožnění 

koregulace. Dle našeho názoru není 

nutné, aby kodex samoregulátora 

přijímaly všechny hlavní 

zúčastněné subjekty, ale postačí, 

pokud mezi hlavními subjekty bude 

kodex akceptován široce (viz 

anglické znění čl. 4a odst. 1 písm. 

a) Směrnice, kodex má být mezi 

hlavními subjekty „broadly 

accepted“). Vymezení hlavních 

subjektů by mělo být takové, aby se 

jednalo o subjekty s určitým 

průměrným ročním share 

sledovanosti u TV vysílatelů, avšak 

s výjimkou vysílatelů veřejné 

služby. 

 Nepokládáme za nutné, aby 
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koregulující samoregulátor umožnil 

všem žadatelům členství, postačí, 

pokud jim umožní přijmout 

závazek dodržovat kodex.  

 Možnost nuceného doplňování 

licence o závazek dodržovat 

samoregulační kodex a platit 

poplatek samoregulátorovi 

nepokládáme za vhodné opatření a 

navrhujeme ji ze zákona vypustit.  

 Jsme toho názoru, že předběžný ani 

následný audit RRTV u 

koregulujícího samoregulátora není 

potřebný.  

 Považujeme za zbytečné zavádět 

jako podmínku pro umožnění 

koregulace zkušební provoz. 

 Není nám zřejmé, jak má fungovat 

vztah státní regulace a koregulace a 

zda jsou koregulované subjekty ze 

státní regulace vyjmuty. V případě, 

že by tomu tak nemělo být, by 

došlo k popření samotného smyslu 

koregulace. Subjekty by neměly 

žádnou motivaci se jí zúčastnit.    

127. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 60 odst. 3 

písm. m)  

 

Zásadní Povinné označování konkrétního 

závadného typu obsahu v pořadech dle čl. 

6a odst. 3 Směrnice o AVMS nahrazuje 

dosavadní českou úpravu v § 32 odst. 1 

písm. h) ZRTV (povinné obecné 

upozornění, tzv. „hvězdička“), která 

historicky vznikla jako provedení 

Vysvětleno 

Právní norma upravující povinnosti 

osob bez odpovídajících sankcí je 

norma nedokonalá. Uvedenou 

připomínku MK konzultovalo 

s Odborem kompatibility Úřadu vlády, 

který sdělil následující: 
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předchozího znění čl. 27 odst. 3 Směrnice 

o AVMS. Označování pořadů ve smyslu 

čl. 6a odst. 3 Směrnice o AVMS má sloužit 

jako „vylepšená hvězdička“. 

Jedná se o relativně méně významnou 

povinnost, kterou nebylo dle dosavadní 

úpravy možné sankcionovat pokutou. 

Není důvod, aby byla právní úprava 

v daném ohledu zpřísňována, navrhujeme 

proto ust. § 60 odst. 3 písm. m) vypustit.  

„Imperfektní implementace ustanovení 

směrnice by představovala případ, kdy 

národní zákonodárce nedostál 

závazkům, které pro něj plynou 

z primárního práva Evropské unie. 

Stanovení sankcí za nedodržení 

implementačního ustanovení je tak 

nevyhnutelné.“ 

 

128. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 63 odst. 2 

písm. e)  

 

Zásadní Možnost nuceného doplňování licence o 

závazek dodržovat samoregulační kodex a 

platit poplatek samoregulátorovi 

nepokládáme za vhodné opatření a 

navrhujeme ji ze zákona vypustit. Tím 

méně je pak vhodné, aby na takovémto 

základě bylo možné odejmout licenci. 

Takto přísná úprava se zcela míjí 

s úmyslem evropského zákonodárce, aby 

byla podporována měkká regulace 

(samoregulace, koregulace). 

Připomínka je bezpředmětná. Úprava 

koregulace byla ze zákona odstraněna, 

včetně předmětného ustanovení.   

129. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 3 odst. 2 písm. 

b), c) 
Zásadní Domníváme se, že význam ustanovení po 

navržené změně není jasný (nebo není 

jazykově správně).  

Akceptováno 

Ustanovení § 3 bude přeformulováno 

tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o 

zaměstnance zajišťující při 

poskytování audiovizuální mediální 

služby na vyžádání činnosti související 

s výběrem a poskytováním pořadů. 

 

130. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 3 odst. 4 písm. 

e) a d)  

 

Zásadní Návrh zákona by si v tomto bodě měl 

zachovat větší míru flexibility. Zejména v 

některých případech může být video 

Vysvětleno 

Ustanovení, k němuž je připomínka 

vztažena, v zákoně č. 132/2010 Sb. 
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označeno mnoha dalšími uživateli a může 

být již zkontrolováno, jakmile jej uživatel 

nahlásí. 60denní časová lhůta by tedy měla 

být odstraněna. Pokud to není možné, z 

textu by měl přinejmenším být odstraněn 

výraz "nejpozději však" a měl by být 

nahrazen slovem "obvykle" před 

stanovenou lhůtou.  

není obsaženo. Měl autor připomínky 

na mysli § 8 odst. 3 návrhu zákona?  

Není rovněž zřejmé, co autor 

připomínky návrhu formulace vytýká. 

Lhůta je v ní stanovena jako nejzazší 

možná s tím, že poskytovatel 

platformy může pochopitelně reagovat 

obratem.   

131. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 6 odst. 2, § 8 

odst. 1 písm. c)  

 

Zásadní Směrnice o AVMS požaduje zákaz 

podněcování k násilí nebo k nenávisti vůči 

skupině osob definované taxativně 

vymezenými způsoby v čl. 21 Listiny 

základních práv EU. V návrhu jsou tyto 

důvody rozšířeny o konkrétní kategorii 

rodu a navíc je výčet pojat jako 

demonstrativní. Pokládáme za nevhodné 

upravovat věc přísněji než Směrnice o 

AVMS. Přísnější úprava, než vyplývá ze 

Směrnice o AVMS, může být zneužita 

k potlačení svobody projevu a práva na 

informace.  

Vysvětleno 

Článek 21 Listiny základních práv 

Evropské unie upravuje zákaz 

diskriminace a v našem právním řádu 

mu odpovídá úprava podle článku 3 

odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod, která je součástí ústavního 

pořádku České republiky. Na rozdíl od 

článku 21 Listiny základních práv 

Evropské unie, garantuje článek 3 odst. 

1 Listiny základních práv a svobod 

širší ochranu. Výčet kritérií případného 

znevýhodňování či zvýhodňování je 

proto demonstrativní a mezi ve výčtu 

výslovně uvedená kritéria je navíc 

zařazen i „rod“. Platí pravidlo, že 

poskytuje-li ústavní předpis ochranu 

práv a svobod v určitém rozsahu, 

nesmí být tato ochrana předpisem nižší 

právní síly zužována. Na toto pravidlo 

pamatují rovněž Metodické pokyny 

pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících 

z členství České republiky v Evropské 
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unii schválené vládou, které v článku 

20 odst. 2 větě třetí stanoví: 

„Transpoziční předpis musí 

respektovat systematiku právního řádu 

České republiky, zejména nesmí znovu 

upravovat práva a povinnosti, která již 

ve stejném rozsahu a se stejnými 

účinky upravuje jiný právní předpis, a 

musí být ústavně konformní.“ 

132. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 6 odst. 8 

 

Zásadní Ustanovení čl. 7b Směrnice o AVMS 

požaduje po členských státech ochranu 

obsahu nejen, pokud se jedná o obchodní 

účely, a nejen, pokud se jedná o pořady; 

ochrana se má týkat celých služeb. Třetí 

osoby by tedy neměly mít možnost 

žádného zásahu do celé audiovizuální 

služby (tj. nejen do pořadů), přičemž 

výjimky by měly být vymezeny úžeji.  

Vysvětleno 

Totožnou připomínku navrhly AKTV 

a SPIR, přičemž současně navrhly 

nové znění příslušné úpravy. MK však 

k jejich návrhu neobdrželo odůvodnění 

do důvodové zprávy, které je nezbytné, 

pokud by měla být navrhovaná úprava 

začleněna do zákona.  

133. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 6a odst. 1 

písm. a) a b)  
Zásadní Z § 6a odst. 1 písm. a) a b) navrhujeme 

vypustit upoutávky.  

 

Akceptováno 

Ustanovení se nebudou vztahovat na 

upoutávky na pořady. 

134. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 6a odst. 1 

písm. a) a b) 

 

Zásadní Čl. 6a odst. 1 Směrnice o AVMS požaduje, 

aby členský stát přijal vhodná opatření ve 

vztahu k obsahu, které mohou narušit 

fyzický, psychický či mravní vývoj 

nezletilých. 

Zákonodárce nově navrhuje zajistit volbou 

vhodných opatření, „aby pořady a 

upoutávky, které mohou narušit fyzický, 

psychický nebo mravní vývoj nezletilých 

osob, jako je pornografie nebo bezdůvodné 

násilí, neměly tyto osoby za běžných 

Vysvětleno 

Pojem „kvalifikovaný disclaimer“ 

nelze použít v normativním textu 

zákona. MK nicméně tento způsob 

ověření věku uvede ve zvláštní části 

důvodové zprávy k tomuto ustanovení. 
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okolností možnost vidět nebo slyšet; tato 

opatření zahrnují nástroje pro ověřování 

věku nebo jiná technická opatření. 

Stávající podoba tzv. disclaimeru byla 

zajištěna stanoviskem Rady. 

(https://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-

ridime/pravnistanoviska/STANOVISKO_

DISCLAIMER.pdf). 

Máme za to, že by mezi nástroje pro 

ověřování věku měl být zákonem výslovně 

zařazen kvalifikovaný disclaimer. 

Navrhujeme tedy, aby do § 6a odst. 1 

písm. a) byla za slova „nástroje pro 

ověřování věku“ doplněn text v závorce 

„(včetně kvalifikovaného disclaimeru)“. 

Pokud se jedná o poskytování informací 

k závadnému obsahu, postačí znění 

navržené pro dobu po nabytí účinnosti 

zákona a navrhujeme vypustit úpravu 

s odloženou účinností. 

Je rovněž nutno vyřešit problematiku on-

line archivů, tj. archivních pořadů v rámci 

audiovizuálních mediálních služeb na 

vyžádání. Zpětné doplňování informací 

k pořadům vyrobeným před účinností 

zákona není s ohledem na bezprecedentní 

množství archivovaných dat v praxi 

proveditelné; pro tyto pořady by měla být 

do zákona doplněna výjimka, na základě 

které, by se povinnost označování pořadů 

v oblasti audiovizuálních mediálních 

služeb na vyžádání vztahovala pouze na 

 

 

 

 

Akceptováno 

Úprava s odloženou účinností byla 

vypuštěna. 

 

 

Vysvětleno 

Zákonem nelze odkládat účinnost 

povinnosti poskytovatelů služeb na 

vyžádání poskytovat informace o 

charakteru závadného obsahu. Stejně 

tak jím nelze omezovat rozsah služeb a 

pořadů, k nimž mají být tyto informace 

poskytnuty. Taková právní úprava by 

nebyla označena jako plně slučitelná 

s příslušnou směrnicí. Poskytovatelé 

služeb na vyžádání budou muset na 

navrhovanou právní úpravu reagovat 

dle svých možností.    

MK rovněž navrhuje uspořádat 

k uvedenému tématu jednání společně 

se zástupci RRTV, na němž by bylo 

možné diskutovat možné způsoby 

řešení uvedeného problému v praxi.  
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pořady, které byly na dané službě 

zveřejněny (publikovány a umístěny) po 

účinnosti zákona. 

Další výjimka z povinnosti poskytovat 

informace k závadnému obsahu pořadů by 

se měla týkat pořadů s krátkou stopáží do 

několika málo minut, typických pro on-line 

prostředí. 

135. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 6a odst. 1 

písm. b) 

 

Zásadní Navrhujeme vypustit ustanovení o 

minimální lhůtě 15 sekund pro piktogramy 

označující kategorie závadného obsahu 

vyskytující se v pořadu nebo upoutávce, 

protože existují i jiné způsoby jak mohou 

tvůrci programů označit taková díla 

jasným a zjevným způsobem.  

Akceptováno 

Úprava poskytování informací o 

charakteru závadného obsahu byla 

změněna, viz také odůvodnění 

k připomínce č. 120 (formulace 

v zákoně č. 132/2010 Sb. bude 

obdobná jako v § 32 odst. 1 písm. u) 

zákona č. 231/2001 Sb. 

136. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 6b  

 

Zásadní Zpřístupňování pořadů je primárně 

povinností a odpovědností státu, nikoli 

provozovatelů vysílání. Návrh novely 

neobsahuje řešení financování navyšování 

podílu zpřístupňovaných pořadů, jakým by 

bylo např. uzákonění možnosti 

poskytování dotací či daňové úlevy. V této 

situaci je nevhodné a odporuje dobrým 

mravům, aby zákon provozovatelům 

ukládal každoroční navyšování podílu 

takovýchto pořadů. Požadavkům směrnice 

vyhoví, budou mít poskytovatelé služeb na 

vyžádání zákonnou povinnost zpracovávat 

akční plány. Ty však není nutné 

zpracovávat každý rok, postačí na období 3 

let, které odpovídá období, za které RRTV 

Akceptováno 

MK prodlouží lhůtu k předkládání 

akčních plánů (a jejich 

vyhodnocování) na každé tři roky. 
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podává zprávy EK. Sankce za 

nedodržování akčních plánů by měly být 

ze zákona vypuštěny, jejich zavedení 

hypoteticky připadá v úvahu až v době, 

kdy stát vytvoří právní nástroje a zajistí 

prostředky k financování zpřístupňování.  

Bylo by vhodné rozšířit výjimku pro 

služby, které mají nízkou sledovanost či 

nízký obrat, obdobně jako tomu má být u 

evropské tvorby v AVMS na vyžádání.  

137. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 10b písm. a)  

 

Zásadní Z § 10b písm. a) je třeba vypustit odkaz na 

upoutávky.  

 

 

Ustanovení bylo z návrhu zákona 

vypuštěno. 

138. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 12 odst. 1 

písm. a)  

 

Zásadní Sankce by se neměla vztahovat na 

poskytovatele AVMS na vyžádání ale na 

třetí osobu, která neoprávněně naruší obsah 

služby poskytovatele AVMS na vyžádání. 

Akceptováno 

Text bude upraven v souladu 

s připomínkou. 
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Připomínky doporučující povahy 

139. Ministerstvo 

financí 

Obecně Doporučující V návaznosti na přílohu č. 5 Legislativních 

pravidel vlády se požaduje vyznačit 

ustanovení, jimiž je zajišťována transpozice 

nebo adaptace jejich podtržením a pod tato 

ustanovení se na levé straně uvede 

identifikační číslo (CELEX). Naopak se 

neuvádí konkrétní číslo transponovaného 

ustanovení. 

Akceptováno 

Návrh zákona bude upraven 

v souladu s LPV. 

140. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI PRVNÍ  - K 

§ 2 

 

Doporučující V odstavci 1 písm. a) doporučujeme 

vypustit slova „nebo pořadů i videonahrávek 

vytvořených uživateli“, neboť to vyjadřuje 

již text „pořadů nebo videonahrávek“ 

(použití spojky „nebo“, před kterou není 

čárka, znamená, že připadá v úvahu každý 

z uvedených případů samostatně i oba 

současně).  

Dále upozorňujeme na nesoulad mezi 

zněním článku 1 odst. 1 písm. aa) směrnice 

(EU) č. 2018/1808, ve znění jak je uvedena 

v rozdílové tabulce, a zněním § 2 odst. 1 

písm. a), konkrétně v tom, zda má jít o část 

neoddělitelnou (směrnice) nebo oddělitelnou 

(návrh zákona). 

V odstavci 1 písm. e) na konci textu 

nahradit tečku čárkou.  

V odstavci 1 písm. g) na konci textu 

vypustit spojku „a“ – jedná se o výčet, 

nikoliv slučovací spojení. 

Doporučujeme ustanovení písmen f) až h) 

dát do souladu s terminologií českého 

právního řádu. Zejména pokud jde o termín 

Akceptováno 

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) 

bude upraveno. 

 

 

 

 

Vysvětleno 

V textu má být správně použit 

pojem „oddělitelné“, aby byl splněn 

účel evropské regulace. 

Nedorozumění bylo vyvoláno 

použitím chybného pojmu 

„neoddělitelné“ v českém předkladu 

směrnice EU 2018/1808. Pro 

zjištění správného pojmu viz jiná 

jazyková znění směrnice.  

Akceptováno 

Legislativně technické připomínky 

budou zapracovány. 

V souladu s připomínkami bude 

dále pojem „kontroluje“ nahrazen 

pojmem „ovládá“, a pojem 
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„kontroluje“, který je v českém právu 

vyhrazen zcela jiným činnostem, jejichž 

smyslem je kontrolovat např. plnění 

povinností, dodržování postupů, apod. 

nikoliv jako ovládání ve smyslu § 74 a dále 

zákona č. 90/2012 Sb. 

„kontrolovaný“ bude nahrazen 

pojmem „ovládaný“. 

 

141. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI PRVNÍ  - K 

§ 3 

 

Doporučující V odstavci 2 doporučujeme slova „po 

neurčitou dobu“ vložit za slova „České 

republice“.  

V odstavci 3 písm. a) doporučujeme 

vypustit čárku před slovem „nebo“ – 

nejedná se o vylučovací spojení (na 

poskytovatele služby se bude zákon 

vztahovat i v případě, že bude splňovat obě 

podmínky).  

V odstavci 6 doporučujeme slovo 

„obdobně“ vložit na konec věty. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

 

 

 

 

Vysvětleno 

Návrh odst. 6 je formulován 

v souladu s Čl. 41 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády. 

142. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI PRVNÍ  - K 

§ 4 

Doporučující Doporučujeme na konci písmene a) vypustit 

spojku „a“ – jedná se o výčet, nikoliv 

slučovací spojení. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

 

143. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI PRVNÍ  - K 

§ 5 

 

Doporučující K písmenu i) upozorňujeme na Čl. 44 odst. 

2 Legislativních pravidel vlády, který 

stanoví, že legislativní zkratka nemůže 

obsahovat zkratky slov a nemůže se skládat 

z velkých písmen. 

Akceptováno 

Zkratka bude změněna na „Skupina 

evropských regulačních orgánů“. 

144. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI PRVNÍ  - K 

§ 6 

 

Doporučující V odstavci 6 na konci věty první 

doporučujeme středník nahradit tečkou 

a následující větu uvést velkým počátečním 

písmenem „V oznámení …“.  

Dále upozorňujeme na nadměrný počet 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 
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odstavců, kterých by v souladu s Čl. 39 odst. 

2 Legislativních pravidel vlády nemělo být 

více jak 6. 

145. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI PRVNÍ  - K 

§ 7 

 

Doporučující V odstavci 1 písm. c) vložit slovo „podle“ 

za slova „dětské pornografie“.  

 

Doporučujeme zvážit, zda úpravu vztahující 

se k obchodním sdělením, která se týkají 

cigaret a obdobných výrobků, nezahrnout do 

odstavce 2.  

Upozorňujeme na nadměrný počet odstavců, 

kterých by v souladu s Čl. 39 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády nemělo být 

více jak 6. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

 

Vysvětleno 

Zákaz obchodních sdělení na 

cigarety, tabákové výrobky, 

elektronické cigarety a náhradní 

náplně do nich může být dle MK 

formulován v samostatném 

ustanovení, jako je tomu i 

v obdobné úpravě obsažené 

v zákoně č. 231/2001 Sb. a zákoně 

č. 132/2010 Sb. 

146.  Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI PRVNÍ  - K 

§ 9  
Doporučující Slovo „odstavce“ vyjádřit zkratkou „odst.“. Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

147. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI PRVNÍ  - K 

§ 10  

Doporučující Obsažená úprava patří věcně do § 11 (jde o 

skutkovou podstatu přestupku).  

Ve druhé větě v odstavci 1) je třeba vypustit 

slovo „informaci“. 

Částečně akceptováno, částečně 

vysvětleno 

Úprava obsažená v § 10 odst. 2 

(skutková podstata) bude přesunuta 

do § 11. Slovo „informaci“ bude 

vypuštěno. 

Úprava prvního odstavce bude 

ponechána v § 10, neboť se nejedná 

o institut správního trestání. 

Navržená úprava, která má 

preventivní funkci, je obdobou § 59 

zákona č. 231/2010 Sb. a § 11 

zákona č. 132/2010 Sb.   
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148. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI PRVNÍ  - K 

§ 11  

Doporučující V odstavci 1 písm. b) ve slově 

„poskytování“ odstranit mezeru před 

písmenem „í“. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

 

149. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI DRUHÉ - K 

§ 14 - bod 8. 

Doporučující Odstranit slovo „se“ před slovem 

„nahrazují“. 
Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

 

150. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI DRUHÉ - K 

§ 14 - bod 9. 

Doporučující Slovo „bodu“ vyjádřit slovem „bodě“. Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

 

151. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI DRUHÉ - K 

§ 14 - bod 17. 

Doporučující V uvozující větě zkratku „písm.“ vyjádřit 

slovem „písmeno“. 
Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

 

152. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI DRUHÉ - K 

§ 14 - bod 36.  
Doporučující Za slovy „se nahrazují“ slovo „slova“ 

vyjádřit slovem „slovy“. 
Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

 

153. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI DRUHÉ - K 

§ 14 - bod 48. 

Doporučující Slovo „narození“ doporučujeme vypustit – 

domníváme se, že je nadbytečné (za 

dostatečný v této souvislosti považujeme 

zákaz podněcování nenávisti z důvodu 

věku).  

Obdobně v ČÁSTI ČTVRTÉ, § 16, bod 15. 

(změna § 6 odst. 2). 

Vysvětleno 

Výčet obsažený v ustanovení 

vychází z Čl. 21 Listiny základních 

práv Evropské unie, na nějž 

odkazuje příslušná úprava 

revidované směrnice o 

audiovizuálních mediálních 

službách (která je návrhem zákona 

transponována). Text uvedeného 

článku Listiny upravuje zákaz 

diskriminace jak z důvodu 

„narození“, tak z důvodu „věku“. 

154. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI DRUHÉ - K 

§ 14 - bod 55. 

 

Doporučující V § 32 odst. 4 doporučujeme slova 

„každého kalendářního roku do konce 

měsíce února“ nahradit slovy „do konce 

února kalendářního roku“. Skutkovou 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 
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podstatu přestupku uvedenou ve větě druhé 

je třeba přesunout do § 60. 

155. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI DRUHÉ - K 

§ 14 - bod 69. 

Doporučující Texty v závorce doporučujeme jako 

nadbytečné vypustit. 
Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. Text 

dosud obsažený v závorkách bude 

zmíněn v důvodové zprávě. 

 

156. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI DRUHÉ - K 

§ 14 - bod 75. 

 

Doporučující V § 54g odst. 6 na konci věty první 

doporučujeme středník nahradit tečkou  

a následující větu uvést velkým počátečním 

písmenem „Podmínka příjmu…….“. 

V § 54k doporučujeme slova „jiným 

právním předpisem“ nahradit normativním 

odkazem (tj. „právním předpisem 

upravujícím…“). 

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Ustanovení s odloženou účinností 

nebudou v návrhu zákona (po 

úpravě provedené na základě 

obdržených připomínek) obsažena. 

 

157. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI DRUHÉ - K 

§ 14 - bod 78. 

Doporučující V § 60 odst. 3 písm. m) slovo „písmen“ 

vyjádřit zkratkou „písm.“. 
Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

 

158. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI TŘETÍ 

 

Doporučující Přechodná ustanovení (§ 15) by měla být 

součástí ČÁSTI DRUHÉ, ČÁST TŘETÍ by 

měla obsahovat Změnu zákona o 

audiovizuálních mediálních službách na 

vyžádání a přechodná ustanovení uvedená 

v ČÁSTI PÁTÉ (§ 17). 

Akceptováno 

Členění návrhu zákona bude 

upraveno. 

159. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI ČTVRTÉ Doporučující Vzhledem k výše uvedenému by ČÁST 

ČTVRTÁ měla být označena jako ČÁST 

TŘETÍ a měla by obsahovat Změnu zákona 

o audiovizuálních mediálních službách na 

vyžádání a přechodná ustanovení uvedená 

v ČÁSTI PÁTÉ (§ 17). 

Akceptováno 

Členění návrhu zákona bude 

upraveno. 
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160. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI ČTVRTÉ - 

K § 16 - bod 6. 

Doporučující Odstranit slovo „se“ před slovem 

„nahrazují“. 
Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

 

161. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI ČTVRTÉ - 

K § 16 - bod 7. 
Doporučující Slovo „bodu“ vyjádřit slovem „bodě“. Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

 

162. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI ČTVRTÉ - 

K § 16 - bod 9. 

Doporučující V písmenu a) v zaváděné legislativní 

zkratce vložit písmeno „e“ ve slově „dále“. 
Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

 

163. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI ČTVRTÉ - 

K § 16 - bod 30. 

 

Doporučující Ustanovení § 8a odst. 4 neodpovídá nadpisu 

tohoto ustanovení. Je třeba jej buď vyčlenit 

do samostatného paragrafu s odpovídajícím 

nadpisem nebo upravit nadpis § 8a. 

Akceptováno 

V souladu s připomínkou bude 

úprava obsažená v § 8a odst. 4 

přesunuta do samostatného § 8b. 

 

164.  Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI ČTVRTÉ - 

K § 16 - bod 33. 

Doporučující V § 10a odst. 7 doporučujeme středník 

nahradit tečkou a následující větu uvést 

velkým počátečním písmenem „Oznámení 

je Rada ...“. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

 

165. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI PÁTÉ Doporučující Přechodná ustanovení (§ 17) by měla být 

součástí ČÁSTI TŘETÍ.  
Akceptováno 

Členění návrhu zákona bude 

upraveno. 

166. Ministerstvo 

financí 

K ČÁSTI ŠESTÉ Doporučující Vzhledem k výše uvedenému by ČÁST 

ŠESTÁ měla být označena jako ČÁST 

ČTVRTÁ a text v obou odstavcích 

přizpůsoben změnám v členění 

navrhovaného právního předpisu. 

Akceptováno 

Členění návrhu zákona bude 

upraveno. 

167. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

Obecně k návrhu 

zákona 

 

Doporučující Vyznačení návaznosti na evropské předpisy 

Byť rozumíme praktickým výhodám 

uvádění konkrétních ustanovení 

transponované směrnice v návrhu zákona, 

doporučujeme návaznost návrhu zákona na 

evropské předpisy vyznačit způsobem 

Akceptováno 

Návrh zákona bude upraven. 
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stanoveným v Příloze č. 5 čl. II odst. 1 

Legislativních pravidel vlády, tzn. 

podtrhnout implementační ustanovení 

návrhu zákona a za příslušná ustanovení 

uvést identifikační číslo (CELEX) 

transponované směrnice. 

168. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 3 odst. 6 

 

Doporučující Doporučujeme nahradit slova „odstavců 2 

až“ slovy „odstavce 2 nebo který splňuje 

podmínky podle odstavců 3 až“. 

Považujeme za vhodné používat v odstavci 

1 a v odstavci 6 stejnou formulaci. 

Vysvětleno 

Ustanovení § 3 odst. 1 stvrzuje 

působnost české právní úpravy, 

zatímco úprava § 3 odst. 6 

působnost rozšiřuje. Nejedná se 

tudíž o stejnou úpravu, která by 

byla formulována jiným způsobem. 

169. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 5 písm. i) 

 

Doporučující Doporučujeme nezavádět legislativní 

zkratku „Skupina ERGA“ a uvést písm. i) 

v tomto znění: 

„účastní se jako člen Skupiny evropských 

regulačních orgánů pro audiovizuální 

mediální služby prostřednictvím svých 

zástupců jejích zasedání a v rámci své 

působnosti se podílí na výměně zkušeností a 

osvědčených postupů s jejími ostatními 

členy, a“ 

Uvedená legislativní zkratka není použita na 

jiném místě než v tomto ustanovení, které 

lze srozumitelně přeformulovat i bez 

zavedení legislativní zkratky. 

Považuje-li předkladatel i nadále za 

potřebné či vhodné legislativní zkratku užít, 

doporučujeme ji psát s malým počátečním 

písmenem. 

Akceptováno 

Předmětná zkratka nebude v návrhu 

zákona zaváděna.  
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170.  Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 6 odst. 1, 4 a 5 

 

Doporučující Doporučujeme psát v legislativní zkratce 

„Seznam“ malé počáteční písmeno, tzn. 

legislativní zkratku zavést jako „seznam“. 

Akceptováno 

Návrh zákona bude opraven. 

171. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 6 odst. 5 

 

Doporučující Doporučujeme nahradit větu druhou větou 

v tomto znění: 

„Rada zapíše tuto skutečnost do seznamu a 

vyrozumí o ní poskytovatele služby 

platformy pro sdílení videonahrávek do 15 

dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti 

dozví.“ 

Nepovažujeme za nutné výslovně zmiňovat 

oznámení podle odstavce 7 a domníváme se, 

že je tento odkaz zbytečně matoucí. 

Zároveň upozorňujeme, že obrat „platí“ 

uvedený ve větě první se užívá pro 

vyjádření nevyvratitelné domněnky, ale 

v odůvodnění k tomuto ustanovení se 

zřejmě nesprávně píše o fikci. 

Akceptováno 

Návrh zákona bude upraven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovo „platí“ bude nahrazeno slovy 

„má se za to“, a v důvodové zprávě 

bude slovo „fikce“ nahrazeno slovy 

„nevyvratitelná domněnka“.  

172. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 6 odst. 6 

 

Doporučující Doporučujeme nahradit slova „ode dne“ 

slovy „alespoň 10 dnů přede dnem 

předpokládaného“ a dále vložit slovo 

„předpokládaného“ za slovo „den“. 

Jelikož se v daném ustanovení píše o 

úmyslu osoby směřujícím do budoucnosti 

(„Hodlá-li“), považujeme za vhodné 

stanovit, že oznámení Radě zašle osoba 

v určitém časovém předstihu (podobně jako 

v úvodní části odstavce 2), a doplnit, že se 

jedná o předpokládané zahájení obnoveného 

poskytování služby [jako v odstavci 2 

písmenu g)]. 

Vysvětleno 

V souvislosti s požadavkem MV 

bude v ustanovení použit pojem „ke 

dni zahájení jejího obnoveného 

poskytování“. 

Použití slova „předpokládaný“ v § 6 

bude předmětem vypořádání dalších 

připomínek.  
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173. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 7 odst. 1 

 

Doporučující Doporučujeme vložit před slovo „opatření“ 

slovo „vhodná“ nebo slovo „účinná“. 

Sama transponovaná směrnice užívá obratu 

„vhodná opatření“. Cílem připomínky je 

předejít stavu, kdy bude povinnost přijetí 

opatření naplňována toliko formálně 

přijetím opatření, která jsou nepříliš účinná, 

i za situace, kdy je k dispozici opatření 

znatelně vhodnější a účinnější a kdy přijetí 

takového opatření nepředstavuje pro 

poskytovatele služby platformy pro sdílení 

videonahrávek nepřiměřenou (např. 

finanční) zátěž. 

Vysvětleno 

Opatření jsou specifikována v § 8 

odst. 1 a 2, kde jsou popsána 

konkrétní opatření i z hlediska 

jejich vhodnosti v konkrétním 

případě. Do ustanovení § 7 odst. 1 

není proto třeba hledisko vhodnosti 

doplňovat.   

 

174. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 7 odst. 6 písm. a) Doporučující Doporučujeme nahradit slovo „pronájmu“ 

slovem „nájmu“. 

Z kontextu navrhovaného ustanovení i čl. 9 

odst. 1 písm. g) je zřejmé, že cílem úpravy 

je zabránit nezletilým, aby se stali nájemci, 

nikoliv pronajímateli. Není nutné převzít do 

zákona nevhodný překlad pracovní verze 

směrnice do českého autentického znění 

směrnice. 

Vhodné by bylo provést obdobnou úpravu i 

v § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 

Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno 

MK provede změnu v návrhu 

zákona, i v zákonech č. 231/2001 

Sb. a č. 132/2010 Sb. 

175. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 10 odst. 1 

 

Doporučující Doporučujeme vypustit slovo „informaci“. 

 
Akceptováno 
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176. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 11 odst. 2 písm. b) 

 

Doporučující Doporučujeme nahradit text „12a“ textem 

„10“. 

 

Akceptováno. 

177. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 12 odst. 1 

 

Doporučující Doporučujeme vypustit větu druhou. 

Vzhledem k obratu „[n]estanoví-li tento 

zákon jinak“ užitém ve větě první, je věta 

druhá nadbytečná. 

Vysvětleno 

Uvedené ustanovení musí být 

v zákoně obsaženo z důvodu 

potřeby vykázání transpozice Čl. 4 

odst. 7 směrnice Evropské unie 

2018/1808. 

178. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 13 

 

Doporučující Doporučujeme vypustit větu druhou. 

Jelikož se obecně nezavádí poplatek za 

přijetí oznámení podle § 6 odst. 2, jeví se 

věta druhá jako nadbytečná. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

179. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 14 bodu 5. 

 

Doporučující Doporučujeme v nově vkládaném písmenu 

e) nahradit slovo „jeho“ slovem „jehož“. 
Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

180. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 14 bodu 5. 

 

Doporučující Doporučujeme v nově vkládaném písmenu 

e) nahradit slovo „narace“ slovem 

„vyprávění“. 

Viz čl. 40 odst. 4 Legislativních pravidel 

vlády. 

Vysvětleno 

Jedná se o zaužívaný pojem 

v audiovizuální oblasti, jehož 

významové jádro není totožné 

s pojmem „vyprávění“.  

181.  Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 14 bodu 5. 

 

Doporučující Doporučujeme v nově vkládaném písmenu 

g) nahradit slovo „audiopopisem“ slovem 

„zvukovým popisem obrazu“. 

Nejeví se nám jako potřebné zavádět tento 

novotvar, když je pojem „zvukový popis 

obrazu“, užitý v § 54a současného znění 

zákona č. 231/2001 Sb. zcela dostatečný a 

srozumitelný.  

Vysvětleno 

Audiopopis je nejen popisem 

obrazu, ale také doprovodných 

zvuků.  

 

182. Ministerstvo 

pro místní 

K § 14 bodu 13. 

 

Doporučující Doporučujeme v nově vkládaném § 4 odst. 

3 zmínit i mezinárodní smlouvy, které jsou 
Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 
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rozvoj součástí českého právního řádu. Je sice 

pravda, že pokud mezinárodní smlouva, 

která je součástí českého právního řádu, 

stanoví Radě povinnost řídit se i touto 

mezinárodní smlouvou, použije se tato 

mezinárodní smlouva bez ohledu na 

ustanovení novelizovaného zákona, ale 

považujeme za vhodné tuto eventualitu 

uvést i v zákoně. Nově vkládaný § 4 odst. 3 

může znít například takto: 

„(3) Při výkonu své pravomoci postupuje 

Rada nezávisle. Řídí se pouze právními 

předpisy, mezinárodními smlouvami, které 

jsou součástí právního řádu České 

republiky, a přímo použitelnými předpisy 

Evropské unie a při plnění jimi stanovených 

úkolů nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od 

orgánů veřejné moci ani od dalších osob.“ 

183. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 14 bodu 14. 

 

Doporučující Doporučujeme nahradit slovo „Seznam“ 

slovem „seznam“ (dvakrát). 

 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

184. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 14 bodu 21. 

 

Doporučující Doporučujeme nahradit slovo „služeb“ 

slovy „ve službách“. 

 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

185. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 14 bodu 32. 

 

Doporučující Doporučujeme slova „b) a c)“ nahradit 

slovy „b) až d)“ a za znění písmena c) vložit 

i nové znění písmena d), uvádějící písmeno 

d) do souladu s názvoslovím občanského 

zákoníku takto: 

„d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž 

byla omezena svéprávnost člena Rady,“. 

 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 
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186. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 14 bodu 34. 

 

Doporučující Doporučujeme ve větě druhé doplnit za 

slovo „lhůtu“ slova „, nejméně však 15 

pracovních dnů“. 

Považujeme za vhodné stanovit minimální 

délku lhůty, aby se předešlo nejhorším 

excesům při stanovení „přiměřené lhůty“ 

předsedou Poslanecké sněmovny. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

187. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 14 bodům 41., 48. 

a 63. 

 

Doporučující Doporučujeme nahradit slova „příslušnosti k 

národnostní menšině“ slovem „národnosti“. 

Přestože jsme si vědomi, že dikce 

ustanovení vychází z čl. 21 odst. 1 Listiny 

základních práv Evropské unie, 

nespatřujeme důvod, proč se při ochraně z 

důvodu příslušnosti k určité národnosti 

omezovat pouze na národnostní menšiny. 

Ani u ostatních kategorií se nechrání pouze 

ta skupina obyvatel, která představuje 

menšinu (např. náboženskou, sexuální), 

snad s výjimkou osob se zdravotním 

postižením. Oceňujeme zbytkovou kategorii 

„jiného postavení“, do níž je možné zařadit i 

jiné, ve výčtu opomenuté kategorie osob, 

domníváme se však, že otázku ochrany před 

podněcováním k násilí a nenávisti z důvodu 

národnosti řeší námi navrhované znění 

jednoznačněji. 

Vysvětleno 

Jak Listina základních práv 

Evropské unie, tak Listina 

základních práv a svobod používají 

pojem „národnostní menšina“. 

188. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 14 bodu 62. 

 

Doporučující Doporučujeme tento bod vypustit a zachovat 

na příslušném místě užití pojmu 

„podprahové sdělení“, které je definováno v 

§ 2 odst. 1 písm. t). 

Transponovaná směrnice neobsahuje žádnou 

vlastní definici pojmu „podprahová 

Vysvětleno 

Navrhuje se z důvodu vykázání 

plné transpozice směrnice EU 

2018/1808. 
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technika“ a nespatřujeme důvod, proč by 

definice podprahového sdělení neměla 

obsahu pojmu „podprahová technika“ 

odpovídat. 

189. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 14 bodu 75. 

 

Doporučující Doporučujeme v nově vkládaném § 54k 

opravit slovo „nabyde“ slovem „nabude“. 

 

Připomínka se stala bezpředmětnou, 

úprava byla z návrhu vypuštěna.  

190. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 14 bodu 84. a 85 

[§ 62] 

 

Doporučující Doporučujeme uvést text návrhu zákona do 

souladu s platným zněním s vyznačením 

změn a stanovit, že se stávající odstavec 6 

označuje jako odstavec 9. 

V textu návrhu zákona se navrhuje 

dosavadní odstavec 3 zachovat a pouze jej 

přečíslovat na odstavec 5. V platném znění 

s vyznačením změn je však znění 

dosavadního odstavce 3 přeškrtnuto jako 

určené k vypuštění. K přečíslování odstavců 

dochází v platném znění s vyznačením změn 

pouze u dosavadních odstavců 4 a 5, 

dosavadnímu odstavci 6 je jeho označení 

ponecháno. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

191. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 15 odst. 7 

 

Doporučující Doporučujeme vypustit slova „pro 

rozhlasové a televizní vysílání“. 

Pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání 

je v § 4 písm. a) zavedena legislativní 

zkratka „Rada“. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

192. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 16 bodu 9 [§ 4 

odst. 2 písm. a)] 

 

Doporučující Doporučujeme psát v legislativní zkratce 

„Seznam poskytovatelů audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání“ malé 

počáteční písmeno, tzn. legislativní zkratku 

zavést jako „seznam poskytovatelů 

audiovizuálních mediálních služeb na 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 
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vyžádání“. 

193. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 16 bodům 15. a 

24. [§ 6 odst. 2; § 8 

odst. 1 písm. c)] 

Doporučující Doporučujeme nahradit slova „příslušnosti k 

národnostní menšině“ slovem „národnosti“. 

Pro odůvodnění viz připomínku k § 14 

bodům 41., 48. a 63. 

Vysvětleno 

Jak Listina základních práv 

Evropské unie, tak Listina 

základních práv a svobod používají 

pojem „národnostní menšina“. 

194. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 16 bodu 25. [§ 8 

odst. 2] 

 

Doporučující Doporučujeme nahradit slovo „techniky“ 

slovem „sdělení“ a v důvodové zprávě 

dovozovat totožnost či obdobnost s pojmem 

„podprahové sdělení“ užívaným v zákoně č. 

231/2001 Sb. 

Vysvětleno  

Navrhováno z důvodu vykázání 

plné transpozice směrnice EU 

2018/1808. 

 

195. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

K § 16 bodu 33. [§ 10a 

odst. 6 a 7] 

Doporučující Doporučujeme v nově vkládaném § 10a 

odst. 6 a 7 opravit „pozbyde“ na „pozbude“ 

(celkem třikrát). 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

196. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

 Doporučující S odkazem na zákon č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve 

znění pozdějších předpisů, doporučujeme slova 

„správních deliktů“ nahradit slovem 

„přestupků“.  

Akceptováno 

Slova byla použita pouze 

v předkládací zprávě, kde bude text 

upraven.  

197. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K návrhu zákona 

obecně  

 

Doporučující 1) Upozorňujeme, že jelikož je materiál 

implementační, měly by být příslušné části 

materiálu označeny podtržením, a pod tato 

ustanovení by se na levé straně mělo uvést 

identifikační číslo CELEX příslušného 

předpisu EU. Pro úplnost odkazujeme na 

přílohu č. 5 LPV.  

2) V souvislosti s dělenou účinnosti 

některých ustanovení předloženého návrhu 

zákona, není legislativně průchodné, aby 

k určitému dni byla do ustanovení doplněna 

stejná písmena, která následující novelizační 

bod s odloženou účinností opět doplňuje. 

Akceptováno 

Návrh zákona bude opraven 

v souladu s LPV. 

 

 

 

 

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Ustanovení s odloženou účinností 

nebudou v návrhu zákona po 

úpravách provedených na základě 

připomínek obsažena. 
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Vložené ustanovení bude již součástí 

předmětného právního předpisu a 

novelizační bod s odloženou účinností jej 

bude novelizovat, tento novelizační bod 

tedy bude například znít: „V § x odst. y 

písmeno z) zní:“ nikoli totožně 

s novelizačním bodem, který s dřívější 

účinností stejné ustanovení doplňuje. 

Doporučujeme prověření všech 

novelizačních bodů s odloženou účinností a 

jejich úpravu ve smyslu výše uvedeném 

(v části druhé novelizační bod 54, v části 

čtvrté novelizační bod 19, a další). 

3) Poznámky pod čarou mají být standardně 

psány ve stejném formátu písma jako text 

návrhu zákona, proto navrhujeme v tomto 

smyslu text navrhovaného zákona upravit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

Návrh zákona bude zkontrolován a 

event. upraven. 

198. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K části první, § 2 Doporučující Doporučujeme prověření jednotlivých 

definic, zda jsou nezbytné, například 

definice mateřského podniku nebo 

dceřiného podniku je již zavedeným 

pojmem v právním  řádu ČR, konkrétně v § 

74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Vysvětleno  

Uvedené definice vyplývají ze 

speciální evropské regulace pro 

oblast audiovizuálního sektoru. 

Tuto skutečnost akceptuje i 

Ministerstvo spravedlnosti, které 

k návrhu definic nevzneslo 

připomínky ve vztahu k zákonu č. 

90/2012 Sb., byť je gestorem tohoto 

zákona.  

199. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K části první, § 11 Doporučující Doporučujeme rozdělení § 11 na dva 

paragrafy, neboť věcná příslušnost 

k projednávání přestupků by měla být 

začleněna v samostatném paragrafu, a to ve 

společném ustanovení k přestupkům. Dále 

Akceptováno 

Návrh zákona bude upraven. 
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v tomto paragrafu doporučujeme odstavec 6 

a 7 sjednotit do jednoho odstavce. 

Konkrétně doporučujeme následující 

úpravu: 

„§ x 

Společná ustanovení k přestupkům 

(1) Přestupky podle tohoto zákona 

projednává 

a) … 

b) … 

(2) Pokuty uložené za přestupky podle 

tohoto zákona vybírá a vymáhá orgán, který 

je uložil.“ 

 

Jelikož se jedná o návrh zcela nového 

zákona, doporučujeme v případě akceptace 

této připomínky přečíslování paragrafů. 

200. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K části šesté, § 18 Doporučující Doporučujeme úpravu daného ustanovení 

tak, aby bylo v souladu s ustanovením § 3 

odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 

zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve 

znění pozdějších předpisů, případně doplnit 

příslušnou část důvodové zprávy. 

1) Doporučujeme úpravu daného 

ustanovení tak, aby bylo v souladu 

s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 

309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 

mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 

předpisů, případně doplnit příslušnou část 

důvodové zprávy. 

2) Doporučujeme odstavec 2 pro 

nadbytečnost zcela vypustit.  

Akceptováno 

MK připomínku zohlední při úpravě 

účinnosti zákona. 
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201. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 5 písm. a) a § 6 

odst. 1  

 

Doporučující Uvedené ustanovení zakládá kompetenci 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

(dále jen „Rada“) vést „evidenci 

poskytovatelů služby platformy pro sdílení 

videonahrávek“. Upozorňujeme, že 

s ohledem na odlišnou textaci oproti § 6 

návrhu zákona není zřejmé, zda se touto 

evidencí rozumí „seznam poskytovatelů 

služby platformy pro sdílení videonahrávek 

usazených nebo považovaných za usazené 

na území České republiky“, jíž Rada vedle 

podle  

§ 6 odst. 1 návrhu zákona. V této souvislosti 

zároveň upozorňujeme na skutečnost, že 

ačkoliv  

§ 6 nese nadpis „Evidence“, obsahem 

daného ustanovení je úprava vedení shora 

uvedeného seznamu.     

S ohledem na shora uvedené doporučujeme 

v § 5 písm. a) slova „evidenci poskytovatelů 

služby platformy pro sdílení videonahrávek“ 

nahradit slovy „seznam poskytovatelů 

služby platformy pro sdílení videonahrávek 

usazených nebo považovaných za usazené 

na území České republiky (dále jen 

„Seznam“)“, a v § 6 odst. 1 slova „seznam 

poskytovatelů služby platformy pro sdílení 

videonahrávek usazených nebo 

považovaných za usazené na území České 

republiky (dále jen „Seznam“)“ nahradit 

slovem „Seznam“. 

Akceptováno 

MK v souladu s připomínkou 

přeformuluje ustanovení § 5 písm. 

a) a § 6 návrhu zákona včetně jeho 

nadpisu, který bude znít „Seznam 

poskytovatelů služeb platformy pro 

sdílení videonahrávek“. Úprava 

bude provedena analogicky 

s úpravou obsaženou v zákoně č. 

132/2010 Sb.   
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202. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 6  

 

Doporučující Konstatujeme, že z návrhu není patrné, jaký 

charakter by měl mít Radou vedený seznam 

poskytovatelů služby platformy pro sdílení 

videonahrávek usazených nebo 

považovaných  

za usazené na území České republiky, tedy 

především, zda by se mělo jednat o 

informační systém veřejné správy, a zda by 

tento případně měl být veřejně přístupný. 

Podle důvodové zprávy k předloženému 

návrhu zákona by měla být navržená právní 

úprava konstruována analogicky k právní 

úpravě evidence poskytovatelů služeb na 

vyžádání. V této souvislosti upozorňujeme, 

že zatímco § 5 odst. 7 zákona o 

audiovizuálních mediálních službách na 

vyžádání výslovně stanovuje, které údaje 

vedené v evidenci poskytovatelů služeb na 

vyžádání jsou veřejně přístupné, obdobné 

ustanovení v nově navržené úpravě 

absentuje, a tudíž není zřejmé, zda a 

případně v jakém rozsahu mají být údaje 

obsažené v nově zřizovaném seznamu 

zveřejňovány.  

Dále upozorňujeme, že z návrhu neplyne, 

jaké údaje mají být o poskytovatelích v 

seznamu poskytovatelů služby platformy 

pro sdílení videonahrávek usazených nebo 

považovaných za usazené na území České 

republiky vedeny, když § 6 odst. 1 návrhu 

zákona za takové údaje výslovně prohlašuje 

toliko údaj o kritériích podle § 6 odst. 2 

Vysvětleno 

Účelem navrhované úpravy ani 

záměrem MK není vytvářet nový 

informační systém veřejné správy. 

Cílem ustanovení je pouze stanovit 

povinnost Radě pro rozhlasové a 

televizní vysílání vést seznam 

poskytovatelů služby platformy pro 

sdílení videonahrávek za účelem 

jeho poskytnutí Evropské komisi, 

jak vyžaduje Čl. 28a odst. 6 

směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2018/1808. V tomto seznamu 

mají být Evropské komisi 

předávány údaje o tom, na základě 

kterých z kritérií uvedených v § 3 

návrhu zákona je vůči každému 

konkrétnímu poskytovateli 

předmětné služby založena 

pravomoc České republiky. 

MK upraví ustanovení § 6 

v souladu s připomínkou MSP č. 

204 analogicky dle úpravy vedení 

seznamu poskytovatelů 

audiovizuálních mediálních služeb 

na vyžádání podle zákona č. 

132/2010Sb.  
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písm. f) návrhu zákona. V případě ostatních 

údajů, jež mají být obsaženy v oznámení 

podle § 6 odst. 2 návrhu zákona, tedy včetně 

identifikačních údajů poskytovatele, by 

tudíž mělo platit, že tyto v předmětném 

seznamu uváděny nebudou, čímž však dojde 

ke znemožnění identifikace kritérií podle § 

6 odst. 2  

písm. f) s jednotlivými poskytovateli. 

Konečně, v případě, že by v seznamu 

poskytovatelů služby platformy pro sdílení 

videonahrávek usazených nebo 

považovaných za usazené na území České 

republiky měly být vedeny rovněž jiné údaje 

než kritéria podle § 6 odst. 2 písm. f) návrhu 

zákona, není zřejmé, po jak dlouhé době by 

mělo dojít k výmazu osobních údajů 

z uvedeného seznamu v případě ukončení 

činnosti poskytovatele platformy pro sdílení 

videonahrávek.  

Požadujeme proto v návrhu jednak osvětlit a 

případně explicitně ukotvit povahu 

navrženého seznamu, a dále výslovně 

stanovit, které údaje o poskytovatelích a po 

jak dlouhou dobu budou v seznamu vedeny. 

203. Ministerstvo 

spravedlnosti 

1. K § 6 odst. 2 písm. c)  Doporučující Upozorňujeme, že z návrhu není zřejmé, čí 

adresu sídla má oznámení obsahovat.  

Doporučujeme proto za slovo „sídla“ 

doplnit slovo „poskytovatele“. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

204. Ministerstvo 

spravedlnosti 

2. K § 6 odst. 2 písm. d)  

 

Doporučující Z návrhu není zřejmé, čí kontaktní údaje má 

oznámení obsahovat, tedy zda kontaktní 

údaje na poskytovatele, nebo na konkrétní 

Akceptováno 

Do ustanovení bude doplněno, že 

osoba doručí Radě „své“ kontaktní 
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osobu, jež je oprávněna za poskytovatele, 

právnickou osobu, jednat. Doporučujeme 

tuto skutečnost v návrhu explicitně upravit.  

údaje. 

205. Ministerstvo 

spravedlnosti 

3. K § 6 odst. 3, § 8 odst. 

4 a § 10 odst. 1  

 

Doporučující Z předloženého návrhu zákona není zřejmé, 

zda se má ustanovení § 6 odst. 3 uplatnit 

rovněž v případě, kdy jsou k oznámení 

připojeny údaje podle § 8 odst. 4, z jejich 

popisu je však zřejmé, že tato opatření 

nejsou vhodná k ochraně, resp. nesplňují 

požadavky podle § 7 a 8 návrhu zákona. 

Z poslední věty § 8 odst. 4 plyne, že by i 

v takových případech měla Rada ex officio 

posoudit vhodnost navržených ustanovení a 

případně postupem podle § 10 odst. 1 

poskytovatele vyzvat k odstranění 

případných nedostatků. Podle doslovného 

znění § 6 odst. 3 návrhu zákona tak však 

nemusí učinit ve lhůtě 15 dnů, ve které musí 

oznamovatele vyzvat k doplnění oznámení, 

resp. v níž oznamovatele zapíše do seznamu 

poskytovatelů služby platformy pro sdílení 

videonahrávek usazených nebo 

považovaných za usazené na území České 

republiky. Za účelem posílení právní jistoty 

oznamovatelů proto doporučujeme v návrhu 

§ 6 odst. 3 stanovit, že Rada ve stejné lhůtě 

oznamovateli sdělí, že jím navržená opatření 

k ochraně shledala nevhodnými, resp. 

nezpůsobilými z hlediska požadavků 

stanovených v § 7 a 8 návrhu zákona.  

Vysvětleno 

Úprava § 6 odst. 3 je určena pouze 

pro účely zápisu osoby do seznamu 

poskytovatelů služby platformy pro 

sdílení videonahrávek. Nezávisle na 

tomto postupu vyhodnocuje Rada 

vhodnost opatření k ochraně podle 

§ 8 odst. 4 poté, kdy je již 

poskytovatel služby zapsán 

v seznamu. V § 6 odst. 3 budou 

slova „§ 8 odst. 4“ nahrazena slovy 

„§ 8 odst. 1 až 3“.   

206. Ministerstvo 

spravedlnosti 

4. § 6 odst. 5 Doporučující Podle uvedeného ustanovení by mělo ze 

zákona dojít k ukončení poskytování služeb 
Akceptováno, vysvětleno 

Ustanovení je formulováno 
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platformy pro sdílení videonahrávek 

v případě, kdy poskytovatel této služby 

nezahájí její poskytování do 360 dnů ode 

dne zápisu do seznamu poskytovatelů 

služby platformy pro sdílení videonahrávek 

usazených nebo považovaných za usazené 

na území České republiky, resp. pokud 

přeruší poskytování této služby na dobu 

delší než 360 dnů. 

Upozorňujeme, že z návrhu není zřejmé, 

jakým způsobem by se měla Rada o daných 

skutečnostech dozvědět. Podle § 6 odst. 2 

písm. g) návrhu zákona má oznámení o 

zahájení poskytovaní služby obsahovat 

toliko „den předpokládaného zahájení 

poskytování služby“. S ohledem na 

navrženou textaci lze mít tedy za to, že se 

poskytovatel může ode dne uvedeného 

v oznámení odchýlit. Obdobně v případě 

přerušení poskytování služby platformy 

návrh zákona v § 6 odst. 7 stanovuje 

poskytovateli toliko povinnost oznámit 

přerušení poskytování této služby, nikoliv 

však již povinnost Radě oznámit obnovení 

jejího poskytování. Rada tedy s ohledem na 

navrženou právní úpravu nebude disponovat 

přesnými údaji o zahájení činnosti, resp. 

obnovení činnosti poskytovatele služby 

platformy pro sdílení videonahrávek. 

Vzhledem k této skutečnosti se jeví být 

konstrukce, podle níž k ukončení 

poskytovaní služby dochází ex lege, jako 

obdobně jako v případě vydávání 

periodického tisku (zákon č. 

46/2000 Sb.) a poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb 

na vyžádání (v zákoně č. 132/2010 

Sb.). V poslední větě je navíc 

obsaženo stanovení, že Rada bude o 

ukončení poskytování služby 

platformy pro sdílení 

videonahrávek (v případě, kdy 

nebylo zahájeno do 360 dnů ode 

dne zápisu do Seznamu nebo bylo 

přerušeno na dobu delší než 360 

dnů) informována buď tak, že jí 

bude doručeno oznámení podle § 6 

odst. 7 nebo se takovou skutečnost 

dozví jinak. 

Povinný údaj oznámení osoby, 

která hodlá poskytovat službu 

platformy pro sdílení 

videonahrávek, podle § 6 odst. 2 

písm. g) bude znít tak, aby Radě byl 

sdělen konkrétní den zahájení 

poskytování uvedené služby. Rada 

tak bude moci ověřit, zda 

v uvedeném termínu bylo 

poskytování služby skutečně 

zahájeno, resp. bude moci dovodit, 

že k zahájení poskytování služby 

nedošlo do jednoho roku od 

oznámeného termínu. 
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nevhodná, přičemž případné spory z této 

konstrukce vyplynuvší budou muset být 

zřejmě řešeny prostřednictvím žaloby na 

ochranu před nezákonným zásahem, 

pokynem nebo donucením správního orgánů 

(§ 82 soudního řádu správního).  

S ohledem na shora uvedenou skutečnost 

požadujeme v návrhu zakotvit, že se o 

ukončení činnosti rozhoduje ve správním 

řízení, popřípadě přepracovat návrh § 6 

způsobem, jež bude stanovovat povinnost 

poskytovatele informovat Radu o dni 

skutečného zahájení poskytování služby, 

resp. o dni obnovení přerušené činnosti. 

V návaznosti na uplatněnou 

připomínku MK upraví § 6 odst. 6 

tak, aby se vztahovalo na osobu, 

která hodlá obnovit poskytování 

služby jak po jeho ukončení, tak po 

jeho přerušení. 

207. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 11 odst. 1  

 

Doporučující Z návětí daného ustanovení plyne, že by 

subjektem skutkových podstat přestupků 

v něm uvedených měly být pouze právnické 

nebo podnikající fyzické osoby. Není 

zřejmé, z jakého důvodu by subjektem 

přestupku nemohla být rovněž nepodnikající 

fyzická osoba, když definice obsažené 

v návrhu zákona a ve směrnici o 

audiovizuálních mediálních službách 

neomezují definici poskytovatele služby 

platformy pro sdílení videonahrávek pouze 

na osoby, jež podnikají, resp. jež tuto službu 

poskytují za účelem dosažení zisku. 

Doporučujeme proto rozšířit možný subjekt 

skutkových podstat o nepodnikající 

fyzickou osobu.  

Akceptováno 

MK upraví definici služby 

platformy pro sdílení 

videonahrávek v § 2 odst. 1 písm. a) 

tak, aby v souladu se směrnicí 

Evropské unie 2018/1808 výslovně 

odkazovala na Čl. 56 a 57 Smlouvy 

o fungování EU. MK zároveň 

doplní do § 2 odst. 3 negativní 

vymezení takové služby, z něhož 

bude vyplývat, že se musí jednat o 

službu převážně hospodářské 

povahy (kterou ovšem nemusí 

vykonávat pouze osoba 

podnikající). Návětí § 11 odst. 1 

bude upraveno následovně: 

„(1) Osoba se dopustí přestupku 

tím, že“. 
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208. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 11 odst. 4  

 

Doporučující Doporučujeme za číslovku „500 000“ 

doplnit text „Kč“.  
Akceptováno 

Ustanovení bude doplněno.  

209. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 12 odst. 1 

 

Doporučující Uvedené ustanovení považujeme za 

nadbytečné, jelikož toliko vyjadřuje obecné 

zásady speciality a subsidiarity právní 

úpravy, když stanovuje subsidiární použití 

zákona o některých službách informační 

společnosti v případě, že předložený návrh 

zákona neobsahuje speciální úpravu. 

Doporučujeme uvedené ustanovení pro 

nadbytečnost z návrhu bez náhrady vypustit 

a vztah uvedených zákonů případně osvětlit 

v důvodové zprávě.  

Vysvětleno 

Uvedené ustanovení musí být 

v zákoně obsaženo z důvodu 

potřeby vykázání transpozice Čl. 4 

odst. 7 směrnice Evropské unie 

2018/1808. 

210. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 12 odst. 2  

 

Doporučující Dané ustanovení ve své podstatě obsahuje 

negativní vymezení působnosti zákona. 

S ohledem na navrženou systematiku 

zákona jej proto doporučujeme přesunout do 

§ 3 návrhu, jež obsahuje právě ustanovení o 

působnosti zákona. 

Vysvětleno 

V § 3 odst. 6 návrhu zákona je 

v souladu se směrnicí Evropské 

unie 2018/1808 stanoveno, která 

ustanovení zákona o některých 

službách informační společnosti se 

na poskytovatele služby platformy 

pro sdílení videonahrávek vztahují 

vždy. V § 12 odst. 2 se vyjádřeno 

(obecné) subsidiární použití zákona 

o některých službách informační 

společnosti. 

211. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 14 bodům 6 a 7 [§ 

3 odst. 1 písm. b) a c) 

zákona o rozhl. a tel. 

vysílání] 

Doporučující S ohledem na navrženou změnu shora 

uvedených ustanovení, jež spočívá v jejich 

omezení na rozhlasové vysílání, lze napříště 

považovat za nejasný jejich vztah ke 

stávajícímu § 3 odst. 2 zákona o rozhl. a tel. 

Vysvětleno 

Ustanovení § 3 odst. 2 a násl. se 

vztahují pouze na televizní vysílání. 

Promítají se do nich kritéria pro 

určení jurisdikce České republiky 
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 vysílání, jež se vztahuje k osobám 

provozujícím televizní vysílání nebo 

převzaté televizní vysílání, když není 

zřejmé, zda se bude zákon vztahovat na tyto 

osoby z titulu provozovatele televizního 

nebo převzatého televizního vysílání rovněž 

v případech, kdy jsou provozovateli 

rozhlasového vysílání. Doporučujeme proto 

v rámci navržené změny zákona o rozhl. a 

tel. vysílání změnit rovněž textaci § 3 odst. 

2.   

nad poskytovateli služeb platforem 

pro sdílení videonahrávek.  

212. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 14 bodu 14 (§ 4 

odst. 3 zákona o rozhl. 

a tel. vysílání) 

 

Doporučující S ohledem na skutečnost, že Rada 

představuje ústřední správní úřad, tedy 

orgán státní moci, nemůže vykonávat jiné 

než zákonem mu stanovené kompetence. 

S ohledem na uvedenou skutečnost 

doporučujeme v předmětném ustanovení 

slova „těmito předpisy stanovených“ pro 

nadbytečnost vypustit.  

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

213. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 14 bodu 39 (§ 9 

odst. 5 zákona o rozhl. 

a tel. vysílání) 

 

Doporučující Považujeme přinejmenším za sporné, zda 

lze v případě § 9 odst. 3 písm. a) zákona o 

rozhl.  

a tel. vysílání ve vztahu k místopředsedovi 

Rady postupovat „obdobně“. Lze mít za to, 

že v takovém případě by se funkcí ve 

smyslu uvedeného ustanovení rozuměla 

funkce místopředsedy Rady, a nikoliv 

funkce předsedy Rady. Ačkoliv je 

deklarovaným cílem návrhu umožnit zánik 

funkce místopředsedy Rady v případě, že 

tento po dobu delší než 3 měsíce 

Akceptováno 

Změna ustanovení § 9 odst. 5 

zákona č. 231/2001 Sb. bude 

z návrhu zákona vypuštěna.   
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nevykonává funkci předsedy Rady 

v případech, kdy funkce předsedy Rady není 

obsazena, resp. předseda sám tuto funkci 

nevykonává, přijetím navržené změny může 

dojít k faktickému vyloučení této možnosti. 

Považujeme proto za vhodnější stávající 

úpravu, jež v § 9 odst. 5 stanovuje 

„přiměřené“ použití odstavce 3 na 

místopředsedu Rady. Doporučujeme proto 

uvedenou změnu z návrhu bez náhrady 

vypustit.  

214. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 14 bodu 43 

 

Doporučující Shora uvedeným ustanovením dochází 

k terminologické změně vícera ustanovení 

zákona o rozhl. a tel. vysílání, jejichž 

účelem je v souladu s občanským 

zákoníkem nahradit pojem „děti a 

mladiství“ pojmem „nezletilé osoby“. 

Upozorňujeme, že předložený návrh není 

v tomto ohledu zcela důsledný, když např. § 

49 odst. 1 písm. c), § 52 odst. 1 písm. a) 

nebo § 60 odst. 3 písm. d) ponechává 

dosavadní pojmy „děti a mladiství“(v 

různých pádech). Doporučujeme proto 

provést opětovnou revizi zákona o rozhl. a 

tel. vysílání za účelem odstranění uvedené 

dichotomie.  

Akceptováno 

Předkladatel provede revizi celého 

zákona s ohledem na výše uvedené. 

215. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 14 bodu 46 [§ 21 

odst. 5 zákona o rozhl. 

a tel. vysílání] 

 

Doporučující Upozorňujeme, že navrženou změnou dojde 

k vyloučení možnosti změnit podmínky 

licence v jiných případech, než (i) kdy je to 

nezbytné k dodržení závazků vyplývajících 

z mezinárodních smluv nebo z členství ČR 

Akceptováno 

Změna ustanovení § 21 odst. 5 

zákona č. 231/2001 Sb. bude 

z návrhu zákona zcela vypuštěna, 

stejně jako související návrh úpravy 
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v EU, nebo (ii) jsou-li splněny podmínky 

podle § 54g odst. 5 a je to nezbytné pro 

zavedení funkčního koregulačního systému 

podle tohoto zákona. Z důvodové zprávy 

k návrhu zákona přitom není zřejmé, zda je 

takovéto omezení záměrem navržené 

změny. Doporučujeme proto uvedené 

osvětlit v důvodové zprávě.  

koregulace.    

216. Ministerstvo 

spravedlnosti 

K § 14 bodu 71 (§ 52 

odst. 2 zákona o rozhl. 

a tel. vysílání) 

 

Doporučující Podle návrhu § 52 odst. 2 nesmějí být 

obchodní sdělení týkající se alkoholických 

nápojů, mimo jiné, „výslovně zaměřena na 

nezletilé osoby“. Upozorňujeme, že není 

zřejmé, jaký je věcný rozdíl mezi citovaným 

pravidlem a ustanovením § 52 odst. 1, podle 

něhož obchodní sdělení týkající se 

alkoholických nápojů nesmějí být 

„zaměřeny speciálně na děti a mladistvé“. 

Doporučujeme proto uvedený rozdíl 

výslovně osvětlit v důvodové zprávě. 

Akceptováno 

Ustanovení § 52 odst. 2 bude 

z návrhu zákona vypuštěno.  

217. Ministerstvo 

spravedlnosti 

§ 16 bodu 10 [§ 4 odst. 

2 písm. b) zákona o 

audiovizuálních 

službách na vyžádání] 

 

Doporučující Navrženou změnu, podle níž by mělo být ve 

shora uvedeném ustanovení napříště 

uvedeno, že Rada „ukládá pokuty za 

přestupky“, a nikoliv sankce, jak je uvedeno 

ve stávajícím změní předmětného 

ustanovení, považujeme za chybnou. 

Ukládání správních trestů se obecně řídí 

zákonem o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich, přičemž zákon o 

audiovizuálních službách na vyžádání 

neobsahuje zvláštní právní úpravu správního 

trestání. Podle § 35 zákona o odpovědnosti 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 
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za přestupky přitom platí, že krom pokuty 

může správní orgán uložit rovněž 

napomenutí, zákaz činnosti, propadnutí věci 

nebo náhradní hodnoty nebo zveřejnění 

rozhodnutí přestupku. Rada tedy může krom 

pokuty uložit pachateli přestupku podle 

zákona  

o audiovizuálních službách na vyžádání 

rovněž správní tresty napomenutí a 

propadnutí věci nebo náhradní hodnoty. 

S ohledem na uvedenou skutečnost proto 

doporučuje v předmětném ustanovení slovo 

„pokuty“ nahradit slovy „správní tresty“. 

218. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

Obecně k materiálu Doporučující Upozorňujeme, že v případě, 

že předkládaným návrhem zákona 

předkladatel implementuje předpisy 

Evropské unie, měly by být příslušné části 

návrhu podtrženy a zároveň by mělo být 

uvedeno číslo CELEX, ve smyslu Přílohy č. 

5 Legislativních pravidel vlády. Zároveň by 

v návrhu nemělo být uvedeno konkrétní 

ustanovení předmětného implementovaného 

předpisu. Doporučujeme materiál změnit 

a doplnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 

Návrh zákona bude v tomto směru 

upraven. 

219. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K § 1 Doporučující Z formálního hlediska doporučujeme text 

předmětného paragrafu, který neobsahuje 

více odstavců, neoznačovat číslem odstavce. 

Akceptováno 

Ustanovení bude opraveno.  

220. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

K § 2 odst. 1 písm. a) Doporučující Definici předmětného pojmu považujeme 

za velmi složitou, kdy z této konstrukce není 

jasné, jaký rozdíl předkladatel spatřuje ve 

Akceptováno, vysvětleno 

Z definice „služby platformy pro 

sdílení videonahrávek“ budou 
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tělovýchovy slovním spojení „pořadů nebo 

videonahrávek vytvořených uživateli“ a 

„pořadů i videonahrávek vytvořených 

uživateli“, a to zvláště s ohledem na 

skutečnost, že část, která vyjadřuje absenci 

redakční odpovědnosti je vztažena k oběma 

uvedeným pojmům, jak vyplývá 

z Důvodové zprávy. Žádáme rozdíl 

uvedených pojmů vysvětlit, příp. jeden 

z těchto pojmů odstranit.  

Dále také doporučujeme pro zjednodušení 

předmětného ustanovení vytvořit 

samostatný nový paragraf, ve kterém by 

byla samostatně vyjádřena úprava 

odpovědnosti uvedená v předmětném 

ustanovení a v § 2 odst. 2. 

odstraněna slova „nebo pořadů i 

videonahrávek vytvořených 

uživateli“. Nové znění ustanovení 

bude:  

„službou platformy pro sdílení 

videonahrávek služba, jejímž 

hlavním účelem nebo hlavním 

účelem její oddělitelné části, anebo 

jejíž podstatnou funkcí je 

poskytování pořadů nebo 

videonahrávek vytvořených 

uživateli, za které nenese 

poskytovatel platformy pro sdílení 

videonahrávek redakční 

odpovědnost2), široké veřejnosti za 

účelem informování, zábavy nebo 

vzdělávání prostřednictvím sítí 

elektronických komunikací a jejichž 

organizaci určuje poskytovatel 

platformy pro sdílení 

videonahrávek, a to i 

prostřednictvím automatických 

prostředků nebo algoritmů, zejména 

na základě zobrazování, označování 

a určování pořadí,“. 

 

Úpravu redakční odpovědnosti 

poskytovatele platformy za obsah 

pořadů a videonahrávek, které na 

platformě pro sdílení videonahrávek 

sám nabízí veřejnosti, navrhujeme 

ponechat v § 2. Tato úprava je totiž 
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úzce provázaná s definicí platformy 

pro sdílení videonahrávek uvedenou 

v § 2 odst. 1 písm. a), v níž se 

vymezuje obsah umístěný na 

platformě, za nějž její poskytovatel 

redakční odpovědnost nenese. 

221. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K § 2 odst. 1 písm. b) a 

k poznámce pod čarou 

č. 3 

Doporučující Doporučujeme zvážit odstranění předmětné 

poznámky pod čarou, neboť uvedená poznámka 

pod čarou by musela být uvedena ve všech 

případech, kdy se navrhovaný předpis zmíní o 

osobách a zároveň je spojitost s předmětným 

ustanovením zcela jasná a poznámka pod čarou 

je tak nadbytečná a v kontextu ostatních 

právních předpisů zcela nestandardní. 

Akceptováno 

Poznámka pod čarou bude 

vypuštěna. 

222. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K poznámce pod čarou 

č. 1 

Doporučující S ohledem na čl. 69 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády doporučujeme slovo 

„Články“ nahradit textem „Čl.“. 

 

Akceptováno 

Poznámka pod čarou bude 

opravena. 

223. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K § 2 odst. 1 písm. e) Doporučující Z formálních důvodů doporučujeme 

předmětný pododstavec zakončit čárkou, 

tedy nikoli tečkou. 

 

Akceptováno 

Ustanovení bude opraveno. 

224. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K § 6 odst. 2 Doporučující Pro úplnost doporučujeme v předmětném 

ustanovení definovat, která osoba má 

povinnost doručit zde uvedené oznámení. 

 

Akceptováno 

Návětí § 6 odst. 2 bude znít 

následovně: 

„Osoba, která hodlá poskytovat 

službu platformy pro sdílení 

videonahrávek, doručí Radě alespoň 

15 dnů přede dnem zahájení 

poskytování této služby oznámení, 

ve kterém uvede“. 
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225. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K § 7 odst. 1 Doporučující V úvodní části předmětného ustanovení je 

uveden odkaz na ustanovení zákona o 

některých službách informační společnosti. 

Vzhledem ke skutečnosti, že není uvedeno 

číselné označení tohoto předpisu, 

předpokládáme, že předkladatel zamýšlel 

využít slovní citaci právního předpisu ve 

smyslu čl. 63 Legislativních pravidel vlády, 

avšak v tom případě by měla být odstraněna 

slova „, ve znění pozdějších předpisů,“. 

Doporučujeme materiál upravit ve smyslu 

uvedeném. 

Akceptováno 

MK ustanovení formuluje v souladu 

s Legislativními pravidly vlády. 

226. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K § 7 odst. 1 písm. b), 

§ 14 bod 41. a 48. a § 

16 bod 15. 

Doporučující Předpokládáme, že předkladatel 

při konstrukci předmětných navrhovaných 

pododstavců vycházel ze znění 

čl. 21 Listiny základních práv Evropské 

unie, není nám však jasné, z jakých důvodů 

předkladatel uvádí mezi diskriminačními 

důvody i „rod“, co přesněji toto označení 

má zahrnovat a jak se liší 

např. od „sociálního původu“. Žádáme výše 

uvedené vysvětlit. 

Vysvětleno 

Článek 21 Listiny základních práv 

Evropské unie upravuje zákaz 

diskriminace a v našem právním 

řádu mu odpovídá úprava podle 

článku 3 odst. 1 Listiny základních 

práv a svobod, která je součástí 

ústavního pořádku České republiky. 

Na rozdíl od článku 21 Listiny 

základních práv Evropské unie, 

garantuje článek 3 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod širší 

ochranu. Výčet kritérií případného 

znevýhodňování či zvýhodňování je 

proto demonstrativní a mezi ve 

výčtu výslovně uvedená kritéria je 

navíc zařazen i „rod“. Platí 

pravidlo, že poskytuje-li ústavní 

předpis ochranu práv a svobod 

v určitém rozsahu, nesmí být tato 
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ochrana předpisem nižší právní síly 

zužována. Na toto pravidlo 

pamatují rovněž Metodické pokyny 

pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků 

vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii 

schválené vládou, které v článku 20 

odst. 2 větě třetí stanoví: 

„Transpoziční předpis musí 

respektovat systematiku právního 

řádu České republiky, zejména 

nesmí znovu upravovat práva a 

povinnosti, která již ve stejném 

rozsahu a se stejnými účinky 

upravuje jiný právní předpis, a musí 

být ústavně konformní.“ 

227. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K § 7 odst. 2 písm. d) Doporučující Není nám jasné, z jakého důvodu je výčet 

diskriminačních důvodů v předmětném 

ustanovení užší, než v § 7 odst. 1 písm. b). 

 

Vysvětleno 

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) je 

transpozicí Čl. 28b odst. 1 směrnice 

2018/1808, které požaduje, aby 

poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek přijali vhodná 

opatření s cílem chránit širokou 

veřejnost před pořady, 

videonahrávkami vytvořenými 

uživateli a audiovizuálními 

obchodními sděleními obsahujícími 

podněcování k násilí či nenávisti 

namířené proti skupině osob nebo 

členovi skupiny na základě 

kteréhokoli z důvodů uvedených v 
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článku 21 Listiny. K tomu blíže 

odůvodnění k předešlé připomínce. 

Ustanovení § 7 odst. 2 písm. d) je 

transpozicí Čl. 28b odst. 2 uvedené 

směrnice, podle něhož jsou 

poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek povinni plnit 

požadavky stanovené v Čl. 9 odst. 

1, pokud jde o audiovizuální 

obchodní sdělení, se kterými tito 

poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek obchodují, které 

prodávají a které sjednávají. Čl. 9 

odst. 1 v ohledu, k němuž směřuje 

připomínka, stanoví, že 

audiovizuální obchodní sdělení 

nesmějí „obsahovat nebo 

podporovat diskriminaci na základě 

pohlaví, rasy nebo etnického 

původu, státní příslušnosti, 

náboženského vyznání nebo 

přesvědčení, zdravotního postižení, 

věku nebo sexuální orientace“. 

Návrh zákona tak plně respektuje 

požadavky směrnice. Vzhledem 

k tomu, že MK je při formulaci 

návrhu zákona vázáno tzv. 

minimalistickou transpozicí, 

nenavrhuje se úprava, která by šla 

nad rámec vyžadovaný směrnicí. 

228. Ministerstvo 

školství, 

K § 7 odst. 2 až 6 Doporučující Žádáme o uvedení důvodu, kvůli kterému 

není na audiovizuální obchodní sdělení 
Vysvětleno 

Z důvodu podle Čl. 20 odst. 2 věty 
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mládeže a 

tělovýchovy 

aplikovatelný zákon č. 40/1995 Sb., o 

regulaci reklamy, ve znění pozdějších 

předpisů, popř. přepracování předmětných 

ustanovení. Dle našeho názoru je totiž za 

reklamu šířenou prostřednictvím 

komunikačních médií ve smyslu § 1 odst. 2 

a 3 zmíněného zákona pojem zahrnující 

i audiovizuální obchodní sdělení ve smyslu 

navrhovaného zákona. Např. navrhovaný § 

7 odst. 4 obsahuje některé shodné části s § 4 

zmíněného zákona a v případě, že by 

předkladatel dospěl k opačnému názoru, než 

k tomu, co jsme uvedli výše, bude moci 

audiovizuální obchodní sdělení dle 

navrhovaného ustanovení zdůrazňovat 

obsah alkoholu jako kladnou vlastnost 

nápoje či vytvářet dojem, že spotřeba 

alkoholu přispívá ke společenskému nebo 

sexuálnímu úspěchu, ve smyslu zakázaného 

obsahu dle námi uvedeného zákona, neboť 

tento obsah není návrhem zakázán. 

druhé Metodických pokynů pro 

zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků 

vyplývajících z členství ČR v EU se 

MK muselo rozhodnout pro tzv. 

minimalistickou transpozici 

směrnice EU 2018/1808. Návrh 

zákona MK nesmí ve světle 

uvedeného článku Metodických 

pokynů obsahovat podmínky nebo 

požadavky, které nejsou pro 

promítnutí uvedené směrnice 

nezbytné, neboť jejich důsledkem 

může být skutečnost, že směrnice 

nebude do právního řádu ČR 

promítnuta v předepsané lhůtě. 

Vzhledem k tomu, že uvedená 

směrnice musí být do českého 

právního řádu transponována do  

20. září 2020, nesmí MK 

postupovat jiným způsobem, než 

minimalistickou transpozicí. 

 

Návrh zákona představuje speciální 

právní úpravu oproti obecné úpravě 

zákona č. 40/1995 Sb. Na 

skutečnosti, které nepokrývá 

speciální právní úprava, dopadá 

obecná úprava obsažená v zákoně č. 

40/1995 Sb. MK navíc vkládá do 

návrhu zákona návrh na změnu § 7 

písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., 
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kterou se Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání určí příslušným 

orgánem k výkonu dozoru nad 

dodržováním tohoto zákona mj. i ve 

vztahu k platformám pro sdílení 

videonahrávek.  

V souladu s výše uvedeným 

neobsahuje návrh úpravu, která by 

stanovila přísnější pravidla, než 

která vyžaduje směrnice 2018/1808. 

Pokud jde o obchodní sdělení na 

alkoholické nápoje, směrnice 

požaduje, aby na platformách pro 

sdílení videonahrávek bylo 

respektováno pravidlo vyjádřené 

v návrhu § 7 odst. 4 návrhu zákona. 

229. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K § 14 bod 8. Doporučující Z formálního a jazykového hlediska 

doporučujeme odstranit slovo „se“ před 

slovem „nahrazují“. 

 

Akceptováno 

Bod bude opraven. 

230. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K § 14 bod 9. Doporučující Doporučujeme provést formální korekturu 

předmětného novelizačního bodu tak, že se 

na konec textu, tedy před závěrečnou tečku 

vloží uvozovky. 

Akceptováno 

Bod bude opraven. 

231. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K § 14 bod 12. Doporučující S ohledem na formální stránku materiálu 

doporučujeme kulatou závorku za číselným 

označením poznámky pod čarou uvést ve 

formě horního indexu. 

Akceptováno 

Bod bude opraven. 

232. Ministerstvo 

školství, 

K § 14 bod 36. Doporučující Z jazykového hlediska doporučujeme slovo 

„slova“ za slovy „se nahrazují“ nahradit 
Akceptováno 

Bod bude opraven. 
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mládeže a 

tělovýchovy 

slovem „slovy“. 

233. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K § 14 bod 60. Doporučující S ohledem na čl. 58 odst. 4 písm. a) 

Legislativních pravidel vlády doporučujeme 

slova „Na konci“ nahradit slovem „V“ 

a z formálních důvodů doplnit na konec 

předmětného novelizačního bodu uvozovky 

a tečku. 

Akceptováno 

Bod bude opraven. 

234. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K § 14 bod 61. [k § 

34a odst. 3] 

Doporučující Z materiálu ani z Důvodové zprávy nám 

není jasné, z jakého důvodu předkladatel 

navrhuje stanovit výjimky z povinnosti 

označovat některé pořady z hlediska jejich 

charakteru tak široce. Např. sportovní pořad, 

který bude zaměřen pouze na box či smíšená 

bojová umění bude dozajista projevy násilí 

obsahovat a nevidíme tak důvod pro jeho 

neoznačení. Žádáme uvedené vysvětlit.  

Vysvětleno 

Ustanovení § 34a bude z návrhu 

zákona vypuštěno. Bude ponechána 

pouze obecná úprava v § 32 odst. 1 

písm. u), která bude upravovat 

povinnost provozovatelů vysílání 

poskytnout v televizním vysílání k 

pořadům, na které se vztahují 

omezení podle § 32 odst. 1 písm. g) 

dostatečné informace o obsahu 

závadném pro nezletilé osoby, který 

se v těchto pořadech vyskytuje, a to 

tak, aby byly snadno a bezúplatně 

dostupné. 

235. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K § 14 bod 71. [k § 52 

odst. 2] 

Doporučující Není nám jasný důvod, pro který 

předkladatel nově do příslušného předpisu 

zavádí předmětný odstavec. Úvodní část 

věty v navrhovaném odstavci je totiž 

totožná se současnou úvodní částí § 52, 

která je nyní označena jako odstavec 1, a 

následné 2 podmínky, které předkladatel 

v předmětném odstavci uvádí, jsou již 

obsaženy v písmenu a) a e). Nevidíme tedy 

žádnou přidanou hodnotu navrhovaného 

Akceptováno 

Ustanovení § 52 odst. 2 bude 

z návrhu zákona vypuštěno. 
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odstavce oproti dosavadnímu znění § 52, 

který je nyní označen jako odstavec 1. 

Žádáme výše uvedené vysvětlit příp. 

předmětný odstavec z návrhu odstranit.  

236. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K § 14 bod 72. Doporučující Doporučujeme provést formální korekturu 

předmětného novelizačního bodu tak, že se 

na konec předmětného novelizačního bodu 

vloží uvozovky a tečka. 

Akceptováno 

Bod bude opraven. 

237. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K § 14 bod 75. Doporučující Z formálních důvodů doporučujeme nové 

navrhované znění umístit do uvozovek na 

konec novelizačního bodu doplnit tečku a 

označit poznámku pod čarou příslušným 

číslem. 

Bod bude z návrhu zákona vypuštěn 

(návrh úpravy koregulace byl ze 

zákona odstraněna). 

238. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K § 14 bod 75. [k § 

54e odst. 4 písm. c), § 

54g odst. 1 písm. f)] 

Doporučující S ohledem na čl. 42 odst. 2 písm. a) 

Legislativních pravidel vlády doporučujeme 

odstranit čárku před slovem „a“. 

Bod bude z návrhu zákona vypuštěn 

(návrh úpravy koregulace byl ze 

zákona odstraněna). 

239. Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

K § 16 bod 18. [k § 6a 

odst. 1] 

Doporučující Z formálních důvodů doporučujeme 

odstranit uvozovky a tečku na konci 

předmětného odstavce. 

Vysvětleno 

Bod byl přeformulován, nebude již 

navrhováno znění s odloženou 

účinností. 

240. Ministerstvo 

vnitra 

K § 2 

 

Doporučující Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné 

mezi základní pojmy doplnit i definici 

vztahující se na osoby, které jsou 

konzumenty sdílených videonahrávek. 

 

Vysvětleno 

Pro účely návrhu zákona a regulace 

služeb platforem pro sdílení 

videonahrávek je postačuje definice 

„uživatele“, která je obsažena v § 2 

odst. 1 písm. c). Pro účely 

navrhované právní úpravy není 

třeba definovat konečného 

konzumenta služby, stejně jako se 

v zákoně o provozování 
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rozhlasového a televizního vysílání 

nedefinuje „divák“. 

241. Ministerstvo 

vnitra 

K § 2 odst. 1 písm. a) 

 

Doporučující Dáváme předkladateli na zvážení, zda by 

nebylo pro adresáty právní normy 

užitečnější, aby byla definice zásadním 

způsobem přepsaná, pakliže má být jejím 

účelem usnadnění interpretace budoucí 

zákonné úpravy. 

Vysvětleno 

Definice je plně v souladu 

s úpravou směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2018/1808. 

Podle recitálu 5 preambule (3. a 4. 

věty) vydá Evropská komise 

pokyny k uplatnění některých 

aspektů definice služby platformy 

pro sdílení videonahrávek, zejména 

pokud jde o kritérium podstatné 

funkce. Evropská komise 

zpracovává výkladové pokyny 

k definici platformy pro sdílení 

videonahrávek ve znění, které je 

obsaženo ve směrnici. Budou-li se 

členské státy v transpozičních 

předpisech této definice držet, 

mohou v budoucnu využít 

uvedených výkladových pokynů.  

242. Ministerstvo 

vnitra 

K § 2 odst. 1 písm. b) 

 

Doporučující Navrženou definici kruhem nepokládáme za 

vhodnou, navrhujeme její úpravu. 
Vysvětleno 

Viz komentář k připomínce 241.  

243. Ministerstvo 

vnitra 

K § 3 odst. 2 a 5 

 

Doporučující 1. Spojení, že nějaký subjekt „účinně 

vykonává hospodářskou činnost“ 

použité v odstavci 2, není českému 

právnímu řádu vlastní, 

doporučujeme je nahradit jiným 

vhodným ekvivalentem. Zpravidla je 

v obdobných případech užíváno 

spojení „trvale provozuje 

hospodářskou činnost“. 

Akceptováno 

Návrh zákona bude upraven 

v souladu s připomínkami. 

V případě odst. 5 se jedná o stejnou 

činnost jako v odstavci 2.  
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2. Dále navrhujeme přehodnotit i dikci 

odstavce 5, který hovoří o 

„udržování trvalého a efektivního 

zapojení do hospodářského života 

v České republice“. Z textu není 

zřejmé, zda jde o stejnou činnost 

jako v odstavci 2, samotná 

formulace také není příliš příhodná, 

navrhujeme její reformulaci. 

244. Ministerstvo 

vnitra 

K § 3 odst. 4 

 

Doporučující Máme pochybnosti o nezbytnosti pravidel 

formulovaných v odstavci 4, která de facto 

pouze slovně rozvíjí principy vyjádřené již 

v odstavci 3. 

Vysvětleno 

Bližší specifikace kritérií v odst. 3 

je nutná pro Radu pro rozhlasové a 

televizní vysílání, aby mohl přesně 

odůvodnit příslušnost České 

republiky k regulaci služby. 

V ostatních mediálních zákonech se 

jedná o běžný způsob stanovení 

kritérií pro určení jurisdikce 

členských států. 

245. Ministerstvo 

vnitra 

K § 5 písm. c) 

 

Doporučující Vzhledem k tomu, že návrh zákona jednotně 

užívá termín „opatření k ochraně“, 

doporučujeme jím nahradit sousloví 

„opatření na ochranu“ také v § 5 písm. c). 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno 

v souladu s připomínkou. 

246. Ministerstvo 

vnitra 

K § 5 písm. j) 

 

Doporučující Domníváme se, že jde o nadbytečné 

ustanovení, neboť jestliže je působnost Rady 

založena i jinými právními předpisy, není 

potřeba tuto skutečnost zdůrazňovat i 

v tomto navrhovaném předpise. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno 

v souladu s připomínkou. 

247. Ministerstvo 

vnitra 

K § 6 Doporučující Evidence zakotvená v tomto ustanovení jeví 

znaky informačního systému veřejné správy 

ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 

Sb., o informačních systémech veřejné 

Vysvětleno 

Záměrem MK je v případě 

poskytovatelů služby platformy pro 

sdílení videonahrávek skutečně 
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správy, ve znění pozdějších předpisů. V 

souladu se zaužívanou legislativní praxí 

navrhujeme, aby evidence byla výslovně 

označena jakožto informační systém veřejné 

správy. Navrhujeme, aby evidence byla 

legislativně-technicky upravena v zákoně 

tak, jako je tomu v případě ostatních 

informačních systémů veřejné správy, tj. 

aby byl výslovně určen její správce a 

zejména byl doplněn výčet údajů, které se v 

evidenci vedou. To vše s respektem  

k tomu, zda předmětem vedení údajů jsou 

údaje o osobách fyzických či právnických. 

Žádáme o vysvětlení (a případné doplnění 

důvodové zprávy), zda a jak bude zajištěno 

využívání údajů pro vedení předmětné 

evidence z jiných informačních systémů 

veřejné správy. Upozorňujeme, že podle § 

5a odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o 

základních registrech, ve znění podle změn 

přijatých v souvislosti s přijetím zákona o 

právu na digitální služby, platí, že „orgán 

veřejné moci využívá údaje vedené v 

základním registru nebo agendovém 

informačním systému v rozsahu potřebném k 

provedení úkonu orgánu veřejné moci a v 

rámci výčtu údajů zpřístupněných orgánu 

veřejné moci pro výkon agendy, v jejímž 

rámci je úkon orgánu veřejné moci 

prováděný a pro jejíž výkon je orgán veřejné 

moci registrovaný.“. Navazující odstavec 2 

zakazuje takové údaje, a to včetně 

vytvořit pouze seznam (přehled) 

těchto poskytovatelů, za účelem 

vědomosti regulačního orgánu 

(Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání) o poskytovatelích 

spadajících do jeho působnosti a 

jeho návazné povinnosti sdělovat 

takový přehled Evropské komisi. 

Ustanovení bude přepracováno 

v souladu s připomínkou.  
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informace o jejich změně, požadovat po 

osobách. Dále žádáme o vysvětlení, zda a 

jak je ve vztahu k evidenci zajištěna 

možnost požádat o výpis všemi mechanismy 

podle § 9 zákona o informačních systémech 

veřejné správy. Žádáme rovněž o vysvětlení, 

zda je ve vztahu k evidenci, resp. 

k oznamování skutečnosti v ní 

zaznamenávaných, zajištěna možnost činit 

podání datovou schránkou, případně dalšími 

způsoby tak, jak je předvídá § 4 zákona o 

právu na digitální služby. Žádáme také o 

vysvětlení, zda je ve vztahu k evidenci 

zajištěna možnost využívání přístupu 

pomocí elektronické identifikace (ve smyslu 

zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické 

identifikaci) a zda bude zajištěn přístup 

prostřednictvím integrace s portálem veřejné 

správy (resp. portálem občana či 

vznikajícím portálem podnikatele). 

248. Ministerstvo 

vnitra 

K § 6 odst. 2 

 

Doporučující 1. Doporučujeme specifikovat „osobu“, 

a to vložením slov „, která hodlá 

poskytovat službu platformy pro 

sdílení videonahrávek“ za slovo 

„osoba“(obdobně, jako je osoba 

specifikována v § 8 odst. 4). 

2. Doporučujeme slovo „doručí“ 

nahradit jiným slovem, např. slovem 

„učiní““ (uvádět slovo „doručí“ 

nepovažujeme za vhodné, předmětné 

oznámení je zřejmě podáním dle 

správního řádu a je vhodnější použít 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno 

v souladu s připomínkami. 
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slovo „učiní“, při jehož užití 

nebudou vznikat výkladové 

nejasnosti ohledně dalších institutů 

správního řádu) – viz též § 6 odst. 3 

pracující se slovem „učiněno“. 

249. Ministerstvo 

vnitra 

K § 6 odst. 6 

 

Doporučující Navrhujeme ustanovení upravit, aby bylo 

srozumitelnější. Slova „oznámí tuto 

skutečnost Radě ode dne zahájení jejího 

obnoveného poskytování této služby“ 

navrhujeme nahradit slovy „oznámí tuto 

skutečnost Radě ke dni zahájení obnoveného 

poskytování služby platformy pro sdílení 

videonahrávek“. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno 

v souladu s připomínkou. 

250. Ministerstvo 

vnitra 

K § 7 odst. 1 písm. c) 

 

Doporučující Jakkoli je gestorem trestněprávních předpisů 

Ministerstvo spravedlnosti, domníváme se, 

že by v zájmu právní jistoty adresátů normy 

měly být uvedeny místo odkazů na směrnice 

přímo odkazy na relevantní ustanovení 

trestního zákoníku. 

Tuto připomínku vztahujeme i k části druhé 

(§ 14 bod 42 – k § 12 odst. 12), jakož i v 

části čtvrté (§ 16 bod 17 – k § 6 odst. 7). 

Akceptováno 

Odkazy budou nahrazeny.   

251. Ministerstvo 

vnitra 

K § 7 odst. 8 

 

Doporučující Navrhujeme alespoň v důvodové zprávě 

vymezit, za jakých podmínek bude 

informování ostatních uživatelů platformy 

považováno za „jasné“.  

Akceptováno 

V důvodové zprávě bude doplněno, 

že se jedná o takový způsob 

informování, který nemůže být 

uživatelem služby pominut.   

252. Ministerstvo 

vnitra 

K § 8 odst. 4 

 

Doporučující Doporučujeme do návrhu zákona doplnit, 

jak bude postupováno v případech, kdy 

poskytovatel nezohlední doporučení Rady. 

Akceptováno 

Jedná se o formu preventivního 

opatření, které doplňuje postup 

upravený v § 10 v těch případech, 

které Rada pro rozhlasové a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQAGFA2H)



 141 

televizní vysílání neshledá vážnými. 

V souladu s připomínkou bude 

ustanovení doplněno o slova: 

„; dospěje-li Rada k závěru, že 

opatření k ochraně mají vážné 

nedostatky, postupuje podle § 10.“ 

253. Ministerstvo 

vnitra 

K § 10 odst. 1 

 

Doporučující Větu druhou doporučujeme přehodnotit, 

neboť předložený normativní text není 

srozumitelný. Podle našeho názoru postačí, 

aby v ní bylo pouze uvedeno, že 

poskytovatel Radě oznámí přijatá nápravná 

opatření ve stanovené lhůtě. Navrhujeme 

proto vypustit pro nadbytečnost slovo 

„informaci“. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno 

v souladu s připomínkou. 

254. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 17 – k § 5 

odst. 1 písm. x) 

 

Doporučující Doporučujeme nahradit formulaci 

„způsobem umožňujícím dálkový přístup“ 

slovy „na svých internetových stránkách“. 

Tímto dojde k přesnému vymezení místa 

uveřejnění seznamu samoregulačních 

orgánů, neboť slova „způsobem 

umožňujícím dálkový přístup“ znamenají 

kdekoliv na internetu.  

Tato připomínka platí rovněž pro § 16 bod 

33 části čtvrté  

(§ 10a odst. 7 zákona č. 132/2010 Sb.). 

Vysvětleno 

MK se v případě transpozice 

směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2018/1808 rozhodlo pro tzv. 

minimalistickou transpozici a 

navrhuje proto pouze takové změny 

platných právních předpisů, které 

jsou nezbytné pro zajištění plné 

slučitelnosti s evropskou regulací. 

Všechny ostatní změny, které by 

bylo v zákonech potřeba učinit, 

bude navrhovat v následujících 

novelách.  

255. Ministerstvo 

vnitra 

K ČÁSTI TŘETÍ A 

PÁTÉ (PŘECHODNÁ 

USTANOVENÍ) 

K § 15 odst. 2 a k § 17 

odst. 2 

Doporučující Slova „pokud není právní úprava podle 

zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro 

účastníka výhodnější“ doporučujeme 

vypustit  

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno 

v souladu s připomínkou. 
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 (u procesních pravidel není nutno přihlížet 

k výhodnosti pro pachatele, nadto 

účastníkem řízení může být též poškozený). 

Stanovení takového pravidla je přípustné, 

avšak neobvyklé a v tomto případě pro něj 

není žádný důvod, proto předmětná slova 

doporučujeme vypustit. Doporučujeme 

vypustit též slovo „správních“ před slovem 

„přestupcích“. 

256. Ministerstvo 

vnitra 

K § 16 bodu 10 – k § 4 

odst. 2 písm. b) 

Doporučující Slova „ukládá pokuty za přestupky“ 

doporučujeme nahradit slovy „projednává 

přestupky“, neboť tento výraz je přesnější. 

 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno 

v souladu s připomínkou. 

257. Ministerstvo 

vnitra 

K důvodové zprávě – k 

§ 9 (str. 60, resp. str. 

54, bod 1.8) 

 

Doporučující Není zřejmé, že situace podle čl. 8 nařízení 

2016/679 a podle čl. 28 odst. 3 směrnice 

2018/1808 se vždy překrývají. Zejména 

však obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů dovoluje v čl. 8 zpracování osobních 

údajů získaných v souvislosti s nabídkou 

služeb informační společnosti na základě 

souhlasu dítěte staršího určitého věku (nebo 

jeho rodiče), zatímco § 9 takový souhlas 

přímo vylučuje (resp. činí neúčinným), a 

vzhledem k tomu,  

že rozhodná hranice není 16 let (jako u 

obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů), ale 18 let (Úmluva o právech dítěte), 

doporučujeme, aby se důvodová zpráva 

odvolávala přímo na zákaz v čl. 28(3) 

poslední pododstavec směrnice 2018/1808, 

nikoli na obecné nařízení. Lze snad po 

vzoru recitálu 21 uvést, že obdobně jako 

Akceptováno 

V souladu s připomínkou bude 

důvodová zpráva doplněna o tvrzení 

uvedené ve větě třetí připomínky. 
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obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

také směrnice 2018/1808 posiluje ochranu 

osobních údajů dětí v určitých případech, a 

to zvláštním ustanovením, které je vůči 

obecnému nařízení o ochraně osobních 

údajů speciální. 

Tento vztah speciality doporučujeme uvést i 

do bodu 1.8 na str. 54 důvodové zprávy. 

258. Ministerstvo 

vnitra 

K části první  

§ 1 

Doporučující Navrhujeme odstranit nadbytečné členění 

daného ustanovení na odstavce. 

 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno 

v souladu s připomínkou. 

259. Ministerstvo 

vnitra 

K § 2 odst. 1 

 

Doporučující V odstavci 1 písm. c) doporučujeme 

nahradit slovo „jíž“ slovem „již“ a na konci 

písm. e) doporučujeme tečku nahradit 

čárkou. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno 

v souladu s připomínkou. 

260. Ministerstvo 

vnitra 

K § 3 odst. 6, § 7 odst. 

1 a § 12 

 

Doporučující V rámci ustanovení je odkazováno na 

ustanovení zákona o některých službách 

informační společnosti. Doporučujeme 

předkladateli, aby se v tomto případě při 

formulaci ustanovení inspiroval § 18 zákona 

č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání a o změně 

některých zákonů (zákon o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Akceptováno 

Ustanovení budou upravena 

v souladu s připomínkou. 

261. Ministerstvo 

vnitra 

K § 4 písm. b) 

 

Doporučující Ustanovení o příslušnosti Úřadu pro 

ochranu osobních údajů má odkazovat na § 

9, nikoli na § 8 odst. 4, protože ten o 

ochraně osobních údajů nezletilých osob 

nepojednává. Pro odkaz na § 9 hovoří i text 

důvodové zprávy na konci strany 57. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno 

v souladu s připomínkou. 
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262. Ministerstvo 

vnitra 

K § 7 

 

Doporučující Slova „musejí“ a nesmějí“, která jsou 

používána v několika odstavcích tohoto 

ustanovení, navrhujeme nahradit slovy 

„musí“ a „nesmí“. 

Akceptováno 

Slova budou nahrazena v souladu 

s připomínkou. 

263. Ministerstvo 

vnitra 

K § 7 odst. 1 písm. c) 

 

Doporučující Navrhujeme doplnit chybějící slovo „podle“ 

za slovy „dětské pornografie“. 
Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno 

v souladu s připomínkou. 

264. Ministerstvo 

vnitra 

K § 9 

 

Doporučující Podle čl. 71 Legislativních pravidel vlády 

platí, že pokud je citován odstavec spolu 

s označením „§“, označuje se zkratkou 

„odst.“. 

 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno 

v souladu s LPV. 

265. Ministerstvo 

vnitra 

K ČÁSTI DRUHÉ 

(Změna zákona č. 

231/2001 Sb.) 

K úvodní větě 

Doporučující Navrhujeme do výčtu novel zákona o 

provozování rozhlasového a televizního 

vysílání doplnit zákon č. 277/2019 Sb. 

Akceptováno 

Zákon bude do výčtu novel 

doplněn.  

266. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 8 – k § 3 

odst. 3 písm. a) 

Doporučující Ve slovech „se nahrazují“ navrhujeme 

odstranit nadbytečné zvratné sloveso „se“. 
Akceptováno 

Bude upraveno v souladu 

s připomínkou. 

267. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 12 – k § 4 

odst. 2 

 

Doporučující V rámci odkazu na poznámku pod čarou č. 

23 navrhujeme kulatou závorku za číselným 

označením poznámky psát formou horního 

indexu. 

Akceptováno 

Bude upraveno v souladu 

s připomínkou. 

268. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 36 – k § 7 

odst. 14 

Doporučující Pasáž „se nahrazují slova“ navrhujeme uvést 

ve znění: „se nahrazují slovy“. 
Akceptováno 

Bod upraveno v souladu 

s připomínkou. 

269. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 75 – 

k poznámce pod čarou 

Doporučující Doporučujeme doplnit číselné označení 

poznámky pod čarou. 

Ustanovení bude z návrhu zákona 

vypuštěno. 

270. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 75 – k § 

54f písm. a) 

Doporučující Slovo „ochrany“ navrhujeme uvést ve tvaru 
„ochrana“. 

Ustanovení bude z návrhu zákona 

vypuštěno. 

271. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 75 – k § 

54f písm. c) 

Doporučující Slovo „podpory“ navrhujeme uvést ve tvaru 

„podpora“. 

Ustanovení bude z návrhu zákona 

vypuštěno. 
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272. Ministerstvo 

vnitra 

K § 14 bodu 79 – k § 

60 odst. 3. písm. m) 

 

Doporučující V úplném znění návrhu zákona jsou v § 60 

odst. 3 písm. m) písařské chyby „neposkytne 

k pořadům a upoutávkám v televizním 

vysílání“, doporučujeme proto v návrhu 

úplného znění tyto chyby odstranit. 

Akceptováno 

Bude opraveno v souladu 

s připomínkou. 

273. Ministerstvo 

vnitra 

K § 16 bodu 6 – k § 3 

odst. 2 písm. a) 

Doporučující V rámci textu novelizačního bodu 

navrhujeme ve spojení „se nahrazují“ 

odstranit nadbytečné slovo „se“. 

 

Akceptováno 

Bude upraveno v souladu 

s připomínkou. 

274. Ministerstvo 

zdravotnictví 

Obecně k návrhu 

 

Doporučující Doporučujeme návrh zákona upravit tak, 

aby způsob prokazování slučitelnosti návrhu 

zákona s právem Evropské unie odpovídal 

Příloze č. 5 LPV.  

 

V návrhu zákona jsou uvedeny články 

zapracovávaných příslušných předpisů EU, 

což je praktická pomůcka, která byla 

v rámci MPŘ vítána, nicméně takové 

prokazování slučitelnosti návrhu zákona 

s právem EU neodpovídá platnému znění 

LPV. 

Akceptováno 

Návrh zákona bude dle připomínky 

upraven. 

275. Ministerstvo 

zdravotnictví 

Obecně k návrhu 

 

Doporučující Navrhujeme rozdělit návrh zákona na kmenový 

zákon o službách platforem pro sdílení 

videonahrávek a změnový zákon pro 

novelizované zákony. Byť LPV umožnují, aby 

byla v rámci návrhu nového zákona provedena 

změna dalších právních předpisů, legislativní 

úzus, který platí již několik let, upřednostňuje 

předkládání návrhu nového zákona samostatně a 

to s ohledem na případné budoucí změny zákona 

a uživatelskou přívětivost pro adresáty právního 

předpisu.  

Vysvětleno 

Shodnou připomínku uplatnilo MF, 

které na jejím uplatnění netrvá. 

Návrh zákona obsahuje ve všech 

svých částech evropskou regulaci 

poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb, tudíž spolu 

všechny jeho části věcně souvisejí.  
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276. Ministerstvo 

zdravotnictví 

Obecně k návrhu 

 

Doporučující V textu návrhu jsou opakovaně uvedeny 

„potraviny a nápoje“, ovšem potraviny jsou 

definovány v článku 2 nařízení (ES) č. 178/2002 

a zahrnují i nápoje, tudíž doporučujeme termín 

„nápoje“ vypustit a u slova „potraviny“ uvést 

odkaz na článek 2 nařízení (ES) č. 178/2002. 

Vysvětleno 

Směrnice 2018/1808 je sektorově 

specifický předpis regulace 

poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb, přičemž tento 

předpis hovoří o „potravinách a 

nápojích“. 

277. Ministerstvo 

zdravotnictví 

Obecně k návrhu 

 

Doporučující Dále doporučujeme provést revizi formátování 

textu, neboť např. v § 5 písm. g) je text 

„videonahrávek vyplývají z členství České 

republiky v Evropské unii nebo v mezinárodních 

organizacích,“ odsazen na další řádek, aniž by 

k tomu byl důvod, v § 7 odst. 6 písm. d) je text 

odsazen vpravo, v § 11 odst. 1 písm. b) je ve 

slově „poskytování“ vložena mezera. 

Akceptováno 

Revize bude provedena. 

278. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 5 písm. j)  

 

Doporučující Doporučujeme ustanovení vypustit pro 

nadbytečnost. 

 

Odůvodnění:  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je 

zřízena zákonem č. 231/2001 Sb., který již 

stanoví, že Rada plní další úkoly stanovené 

zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo jiným právním předpisem.  

 

Uvedené ustanovení nestanoví Radě žádnou 

další působnost a máme za to, že má pouze 

informativní charakter, pročež jej považujeme 

za nadbytečné. 

Akceptováno 

 

279. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 6 odst. 5 

 
Doporučující Doporučujeme zvážit změnu lhůty 360 dnů na 1 

rok. 

 

Odůvodnění:  

Akceptováno 
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Z návrhu zákona není zřejmé, jak předkladatel 

dospěl ke lhůtě 360 dnů. Pro adresáty právního 

předpisu i pro správní orgán je z hlediska 

počítání času považujeme za vhodnější zvolit 

lhůtu 1 rok namísto 360 dnů.  

280. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 7 odst. 4 

 
Doporučující 1) Navrhujeme doplnit toto ustanovení o 

specifické požadavky, které obsahuje naše 

připomínka k § 14, bod 71 návrhu zákona (§ 52 

odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.) včetně 

vymezení toho, jaké typy informací mohou 

obchodní sdělení obsahovat. 

 

Odůvodnění: 

Cílem ustanovení § 7 je mimo jiné ochrana 

nezletilých osob také před audiovizuálními 

obchodními sděleními (v rámci platforem pro 

sdílení nahrávek), které mohou narušit jejich 

fyzický, psychický nebo mravní vývoj. Zdravý 

vývoj dítěte může narušit i pravidelná expozice 

reklamě/obchodním sdělením na alkoholické 

nápoje.  

 

V § 7 je sice speciální ustanovení týkající se 

toho, že audiovizuální obchodní sdělení týkající 

se alkoholických nápojů nemohou být výslovně 

zaměřena na nezletilé osoby a nesmějí 

podporovat nestřídmé požívání těchto nápojů, 

ale postrádáme zde výslovné požadavky na tato 

obchodní sdělení, které již platí pro obchodní 

sdělení týkající se alkoholických nápojů v 

rozhlasovém a televizním vysílání a návrh 

předpokládá jejich zavedení i pro audiovizuální 

mediální služby na vyžádání.  

 

 

Vysvětleno 

Z důvodu podle Čl. 20 odst. 2 věty 

druhé Metodických pokynů pro 

zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků 

vyplývajících z členství ČR v EU se 

MK muselo rozhodnout pro tzv. 

minimalistickou transpozici 

směrnice EU 2018/1808. Návrh 

zákona MK nesmí ve světle 

uvedeného článku Metodických 

pokynů obsahovat podmínky nebo 

požadavky, které nejsou pro 

promítnutí uvedené směrnice 

nezbytné, neboť jejich důsledkem 

může být skutečnost, že směrnice 

nebude do právního řádu ČR 

promítnuta v předepsané lhůtě. 

Vzhledem k tomu, že uvedená 

směrnice musí být do českého 

právního řádu transponována do  

20. září 2020, nesmí MK 

postupovat jiným způsobem, než 

minimalistickou transpozicí. 
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2) Dále upozorňujeme na možnou nesrovnalost 

v § 7 odst. 4 v souvislosti s EN zněním s § 9 

odst. 1 písm. e) směrnice 2018/1808/EU. 

V anglickém originále směrnice je uvedeno 

„audiovisual commercial communications for 

alcoholic beverages shall not be aimed 

specifically at minors…“. Slovo 

„specificky/konkrétně“ může mít širší význam 

než slovo „výslovně“. Ustanovení by se dalo se 

slovem „výslovně“ vykládat i tak, že nepřímé 

zaměření na osoby ml. 18 let by v rámci 

obchodních sdělení teoreticky možné bylo, což 

jistě cílem daného ustanovení směrnice není 

(obdobně se tato připomínka týká i § 52 odst. 2 

v 2. části změna zákona a televizním a 

rozhlasovém vysílání, kde se slovo „výslovně“ 

rovněž vyskytuje, a § 8 odst. 3 v 4. části změna 

zákona o audiovizuálních mediálních službách 

na vyžádání, kde překlad slova „specifically“ 

není vůbec, viz také připomínka k tomuto 

ustanovení dále). 

 

 

Akceptováno 

Ve všech třech předpisech (zákoně 

o platformách, zákoně č. 231/2001 

Sb. a zákoně č. 132/2010 Sb.) bude 

sjednocena formulace tak, aby bylo 

stanoveno, že obchodní sdělení 

nesmějí být zaměřena „speciálně“.  

 

 

281. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 11 odst. 2 písm. b) 

 

Doporučující Doporučujeme provést úpravu ustanovení tak, 

aby neodkazovalo na neexistující ustanovení. 

 

Odůvodnění:  

Uvedené ustanovení odkazuje na lhůtu 

k nápravě stanovenou podle § 12a odst. 1. Žádné 

takové ustanovení však není v návrhu zákona 

obsaženo. Patrně se má jednat o lhůtu 

stanovenou podle § 10 odst. 1. 

Akceptováno 

Ustanovení bude opraveno.  

282. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 14, bod 71 (§ 52 

odst. 3) 

 

Doporučující Není zřejmé, proč se dané ustanovení liší od 

obdobného ustanovení navrhovaného ve čtvrté 

části (změna zákona č. 231/2001 Sb.), konkrétně 

Akceptováno 

Text obou zákonů bude uveden do 

souladu.  
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v § 8a odst. 3.  

Navrhujeme, aby obě ustanovení byla 

sesouladěna. 

 

Konkrétně v § 52 odst. 3 by slovo „stanoví 

příklady“ mělo být nahrazeno „mohou stanovit 

další podmínky“. Je rovněž otázkou, zda by 

nemělo být slovo „nevhodných“ (obchodních 

sdělení) v souvislosti s „podmínkami“ 

vypuštěno. Stanovení dalších podmínek může 

zahrnovat i uvedení příkladů nevhodných 

obchodních sdělení. 

 

Stát by neměl samoregulačním orgánům 

spolupracujícím na dobrovolné bazi ukládat 

takovouto povinnost, ale ponechávat v tomto 

ohledu možnost. Primárně by reklama/ obchodní 

sdělení týkající se alkoholických nápojů měla 

být dostatečně regulována zákonem, aby byla 

zaručena nestrannost a „dosažení účinného 

omezení vystavování nezletilých osob 

obchodním sdělením týkajícím se alkoholických 

nápojů“, což má být dle 2. věty cílem tohoto 

ustanovení. Z dlouhodobé praxe v ČR je zřejmé, 

že i přes existující Kodex reklamy Rady pro 

reklamu a další alkoholovým průmyslem 

prezentované samoregulační aktivity, je míra 

expozice reklamě na alkoholické nápoje 

v televizním vysílání a obecně spotřeba 

alkoholických nápojů v populaci neúměrně 

vysoká a je třeba nastavit účinná pravidla, která 

by tento problém účinně řešila. 

 

Znění § 52 odst. 3 bude následující: 

„(3) Etické kodexy 

samoregulačních orgánů stanoví 

požadavky na nevhodná obchodní 

sdělení na alkoholické nápoje. 

Jejich cílem má být dosažení 

účinného omezení vystavování 

nezletilých osob obchodním 

sdělením na alkoholické nápoje.“ 

283. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 14, bod 72 (§ 52a) 

 

Doporučující Není zřejmé, proč se dané ustanovení liší od 

obdobného ustanovení navrhovaného ve čtvrté 

části (změna zákona č. 231/2001 Sb.), konkrétně 

Akceptováno 

Ustanovení obou zákonů budou 

uvedena do souladu. Formulace 
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v § 8a odst. 4.  

 

Zatímco v tomto ustanovení se ukládá povinnost 

spolupracujícím samoregulačním orgánům 

stanovit příklady nevhodných obchodních 

sdělení, v části čtvrté Změna zákona o 

audiovizuálních mediálních službách na 

vyžádání se ve stejném kontextu dává možnost 

„mohou stanovit příklady…“ 

 

Dáváme rovněž ke zvážení, zda by slovo 

„příklady“ nemělo být nahrazeno slovem 

„podmínky“ a slovo „nevhodných“ vypuštěno. 

Stanovení dalších podmínek může zahrnovat i 

uvedení příkladů nevhodných obchodních 

sdělení. 

bude následující: 

„Etické kodexy samoregulačních 

orgánů stanoví požadavky na 

nevhodná obchodní sdělení na 

alkoholické nápoje. Jejich cílem má 

být dosažení účinného omezení 

vystavování nezletilých osob 

obchodním sdělením na alkoholické 

nápoje.“. 

284. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 14, bod 75 

 

Doporučující Bodem 75 se vkládá mimo jiné poznámka pod 

čarou č. x). Doporučujeme poznámku očíslovat 

v souladu s LPV a současně poznámku pod 

čarou v návrhu uvést (poznámka pod čarou č. x) 

v návrhu chybí). 

Akceptováno 

Poznámka pod čarou nebude v bodu 

75 návrhu zákona obsažena. 

285. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 14, bod 75 (§ 54h 

odst. 3) 

Doporučující Doporučujeme za slova „audit provádí“ vložit 

čárku. 

 

Po úpravách nebude ustanovení 

v zákoně obsaženo. 

286. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 14, bod 75 (§ 54j 

odst. 1) 

Doporučující Doporučujeme slova „, v takovém případě“ 

vypustit pro nadbytečnost. 
Po úpravách nebude ustanovení 

v zákoně obsaženo. 

287. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 14, bod 84 (§ 62 

odst. 4) 

Doporučující Doporučujeme za slova „porušení tohoto 

zákona“ vložit čárku. 
Akceptováno 

288. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 15 odst. 2 a § 17 

odst. 2 

 

Doporučující Doporučujeme vypustit slovo „správních“.  

 

Odůvodnění: Současná právní úprava přestupků 

nezná kategorii „správních přestupků“, proto 

doporučujeme slovo „správních“ vypustit. 

Akceptováno 

Slovo „správních“ bude vypuštěno. 
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289. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K § 16, bod 30 (§ 8a 

odst. 3) 

 

Doporučující Obdobně jako připomínka k § 52 odst. 3 zákona 

č. 231/2001 Sb. Nutno sesouladit obě stanovení. 

V tomto ustanovení např. chybí, že se jedná o 

„etické“ kodexy. 

Akceptováno 

 

290. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K důvodové zprávě 

 

K obecné části  

- ke kapitole 1.6 

„Zhodnocení 

slučitelnosti 

navrhované 

právní úpravy 

s mezinárodní

mi smlouvami, 

jimiž je ČR 

vázána 

Doporučující Navrhuje se, aby v této části byla zmíněna i 

Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku, jejíž 

smluvní stranou je i ČR (č. 71/2012 Sb. m. s.), 

neboť nově navrhované ustanovení v § 7 odst. 3 

návrhu zákona o službách platforem pro sdílení 

videonahrávek…ohledně zákazu 

audiovizuálních obchodních sdělení, týkajících 

se cigaret a dalších tabákových výrobků přispívá 

k naplnění čl. 13 této Úmluvy. 

 

Akceptováno 

291. Ministerstvo 

zdravotnictví 

K důvodové zprávě 

 

K obecné části  

- ke kapitole č. 

1.7  

 

 Při hodnocení sociálních dopadů by mělo být 

bráno v potaz, že dojde-li k rozvolnění regulace 

kvantitativního rozsahu obchodních sdělení 

v televizním vysílání a regulace ohledně 

umístění produktu, lze předpokládat, že 

důsledkem toho může být i zvýšení množství 

obchodní sdělení týkajících se alkoholických 

nápojů, kterým budou spotřebitelé vystaveni – 

nebudou-li zavedena adekvátní protiopatření 

(např. omezení času vysílání reklamy na alkohol 

apod.). Vzhledem k tomu, že reklama na 

alkoholické nápoje je jedním z faktorů 

přispívajících ke spotřebě alkoholu, lze očekávat 

možné zvýšení spotřeby alkoholu v populaci a 

s tím související možné prohlubování 

negativních sociálních dopadů souvisejících 

s tímto problémem veřejného zdraví. 

Akceptováno  

MZD považuje uvedené za 

očekávatelný dopad, na nějž je třeba 

pamatovat při ex post hodnocení 

dopadů nové právní úpravy. 

MK doplnilo v tomto ohledu RIA 

(kapitolu č. 7 Přezkum účinnosti 

regulace) na návrh Ministerstva 

zdravotnictví.   
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Doporučuje se toto téma v souvislosti 

s hodnocením sociálních dopadů v důvodové 

zprávě zmínit. 

292. Ministerstvo 

zemědělství  

K návrhu zákona 

 

Doporučující V souladu s čl. II Přílohy Legislativních 

pravidel vlády č. 5 (Způsob prokazování 

slučitelnosti navrhovaných právních 

předpisů s právem EU) doporučujeme 

uvádět identifikační číslo CELEX a změnit 

v návrhu formát transponovaných 

ustanovení na podtržené. 

Akceptováno 

Návrh zákona bude v tomto směru 

upraven. 

293. Ministerstvo 

zemědělství 

K části první (návrh 

zákona o službách 

platforem pro sdílení 

videonahrávek), § 10 

a § 11 

 

Doporučující V navrhovaném ustanovení § 10 odst. 2 je 

stanoveno, že v uvedeném případě uloží 

Rada poskytovateli platformy pro sdílení 

videonahrávek pokutu za přestupek. Máme 

za to, že úprava přestupků by měla být 

komplexně řešena v následujícím § 11.  

Navrhované ustanovení § 11 odst. 3 však 

nevymezuje takovou skutkovou podstatu 

přestupku, která by odpovídala ustanovení § 

10 odst. 2. Pokud předkladatel zamýšlí 

umožňovat poskytovateli platformy pro 

sdílení videonahrávek, který nepřijme 

vhodná opatření k ochraně podle § 8 nebo 

jímž přijatá opatření k ochraně jsou neúplná, 

možnost nápravy, pak i skutková podstata 

přestupku měla být přeformulována v tomto 

smyslu. Přestupku se pak může dopustit ten, 

kdo nepřijme nápravná opatření a neoznámí 

je Radě ve stanovené lhůtě (viz text § 10 

odst. 2). 

K navrhovanému § 11 odst. 1, písm. e) 

máme za to, že subjektem takového 

Akceptováno 

V § 10 bude ponechán pouze první 

odstavec, který bude doplněn o 

konstatování, že obdrží-li Rada ve 

stanovené lhůtě od poskytovatele 

služby platformy pro sdílení 

videonahrávek oznámení o 

přijatých nápravných opatřeních, 

nezahájí řízení o přestupku. 

Ustanovení § 10 odst. 1 bude 

rovněž upraveno tak, aby dopadalo i 

na případy, kdy žadatel opatření 

k ochraně vůbec nepřijme.  

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

MK upraví definici služby 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQAGFA2H)



 153 

přestupku by mohla být i osoba fyzická 

nepodnikající, a to v případě že osobní 

údaje nezletilých osob shromážděné nebo 

jinak získané při poskytování služby 

platformy pro sdílení videonahrávek 

poskytne pro obchodní účely jako je přímý 

marketing, profilování nebo reklama cílená 

na základě chování. Doporučujeme tedy 

skutkovou podstatu takového přestupku 

s obecným subjektem (resp. subjektem 

poskytovatele platformy pro sdílení 

videonahrávek) doplnit. 

platformy pro sdílení 

videonahrávek v § 2 odst. 1 písm. a) 

tak, aby v souladu se směrnicí 

Evropské unie 2018/1808 výslovně 

odkazovala na Čl. 56 a 57 Smlouvy 

o fungování EU. MK zároveň 

doplní do § 2 odst. 3 negativní 

vymezení takové služby, z něhož 

bude vyplývat, že se musí jednat o 

službu převážně hospodářské 

povahy (kterou ovšem nemusí 

vykonávat pouze osoba 

podnikající).  

Návětí § 11 odst. 1 bude upraveno 

následovně: 

„(1) Osoba se dopustí přestupku 

tím, že“. 

294. Ministerstvo 

zemědělství 

K části druhé (změna 

zákona o provozování 

rozhlasového 

a televizního vysílání) 

Doporučující 
K novelizačním bodům č. 10 a č. 11 – je 

možné tyto dva body spojit, a to tak, že se 

za slovo „vysílání“ vkládají slova 

„související s pořady“.  

K novelizačnímu bodu č. 63  - po promítnutí 

navrhované změny do platného znění je 

zřejmé, že slova „sociálního původu“ a 

slova „příslušnosti k národnostní“ se 

dublují. Doporučujeme tedy přeformulovat 

text novelizačního bodu. 

Vysvětleno 

Novelizační body nelze dle 

připomínky sloučit, slovo „vysílání“ 

je v § 3 odst. 3 písm. b) bod 3 

použito rovněž na jiném místě. 

Vysvětleno 

Bod č. 63 návrhu zákona je 

formulován správně, chyba byla 

obsažena pouze v úplném znění.  

 

295. Ministerstvo 

zemědělství 

K části čtvrté (změna 

zákona o 

audiovizuálních 

mediálních službách 

Doporučující K novelizačním bodům č. 37 a č. 39 – 

doporučujeme ověřit a vyjasnit, zda bylo 

skutečně zamýšleno, že se poskytovatel 

audiovizuální mediální služby na vyžádání 

Akceptováno 

Body č. 37 a 39 návrhu zákona 

budou upraveny, slovo „a“ bude 

nahrazeno slovem „nebo“. 
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na vyžádání) 

 

dopustí přestupku v případě, že nesplní 

povinnosti podle § 6 odst. 2 nebo 3 a § 6a, 

resp. podle § 8 odst. 1, 2, 3 nebo 4 a § 8a 

kumulativně (použití slučovací spojky „a“). 

 

296. Ministerstvo 

zemědělství 

K části šesté 

(účinnost), § 18 

 

Doporučující Doporučujeme přeformulovat text § 18 odst. 

2, který se zdá nedokončený, a je tak 

nejasný a zmatečný. 

Akceptováno 

Ustanovení upravující účinnost 

zákona bude přeformulováno, 

odložená účinnosti některých 

ustanovení nebude navrhována. 

297. Ministerstvo 

zemědělství 

Obecně k materiálu 

 

Doporučující Upozorňujeme, že materiál obsahuje řadu 

překlepů, špatně použitých nebo chybějících 

čárek ve větách a chyby ve formátování 

textu (např. v předkládací zprávě v třetím 

odstavci slovo „vysílání“, v materiálu na str. 

7 formátování odst. 6, písm. d), na str. 13 

v bodě č. 9 chybějící uvozovky, na str. 17 

v bodě č. 36 slovo „slovy“, v důvodové 

zprávě na str. 50 čárka před slovy „a 

v neposlední řadě“, na str. 55 v odůvodnění 

§ 1 slovo „předpisů“, v odůvodnění § 2 

nadbytečná čárka mezi slovy „zásadně 

odlišují“ a „tím“). 

Akceptováno 

Materiál bude podroben celkové 

revizi v uvedeném směru. 

298. Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

K vyznačování vazby 

na evropské právo  

 

Doporučující MZV doporučuje vyjádřit u 

implementačních ustanovení vazbu na 

evropské právo nikoli citací příslušného 

článku transponovaného předpisu, nýbrž 

podtržením implementačního ustanovení 

a doplněním celexového čísla. 

Akceptováno 

Návrh zákona bude v tomto směru 

upraven. 

299. Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

K ust. § 14, 

novelizačnímu bodu 33 

/k ust. § 7 odst. 7 

zákona č. 231/2001 

Doporučující MZV doporučuje posoudit slučitelnost ust § 

7 odst. 7 písm. a) a c) citovaného zákona 

s článkem 30 odst. 5 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2010/13/EU ze dne 

Vysvětleno 

MK ustanovení upraví, mj. dle 

stanoviska Odboru kompatibility 

Úřadu vlády.  
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Sb., o provozování 

rozhlasového a 

televizního vysílání 

a o změně dalších 

zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

resp. ke stávajícímu 

znění ust. § 7 odst. 7 

písm. a) a c)/: 

 

10. března 2010 o koordinaci některých 

právních a správních předpisů členských 

států upravujících poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb 

(směrnice o audiovizuálních mediálních 

službách) a případně neslučitelná ustanovení 

předloženým návrhem zákona zrušit.  

 

Odůvodnění:  

Podle ust. § 7 odst. 7 citovaného zákona je 

možné člena Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání odvolat z funkce z těchto 

důvodů:  

„a) nevykonává-li řádně svoji funkci,  

b) nesplňuje-li podmínky pro výkon funkce 

uvedené v tomto zákoně,  

c) dopustil-li se takového jednání, které 

zpochybňuje jeho nestrannost, nezávislost 

nebo nestrannost Rady.“ 

 

Článek 30 odst. 5 citované směrnice však 

ukládá členským státům, aby stanovily 

postupy pro jmenování a odvolávání členů 

kolektivního orgánu plnícího funkce 

vnitrostátního regulačního orgánu, přičemž 

tyto postupy „musí být transparentní 

a nediskriminační a musí zaručovat 

požadovanou úroveň nezávislosti.“ Takové 

členy pak lze podle tohoto ustanovení 

„odvolat v případě, že již nesplňují 

podmínky požadované pro výkon jejich 

povinností, které jsou předem stanoveny 
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na vnitrostátní úrovni.“  Tomuto požadavku 

nicméně odpovídá toliko ust. § 7 odst. 7 

písm. b) citovaného zákona. 

300. Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

K ust. § 18 – o nabytí 

účinnosti 

navrhovaného zákona 

 

Doporučující MZV doporučuje uvést v soulad text 

předmětného ustanovení a příslušné části 

důvodové zprávy (v níž se výslovně uvádí 

„19. září 2020“, tj. datum určené směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou 

se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci 

některých právních a správních předpisů 

členských států upravujících poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb 

(směrnice o audiovizuálních mediálních 

službách) s ohledem na měnící se situaci na 

trhu). MZV upozorňuje  na potřebu úpravy 

ustanovení o účinnosti navrhovaného 

zákona, popřípadě doplnění příslušné části 

důvodové zprávy, rovněž s ohledem na ust. 

§ 3 odst. 3 a 4 zákona č. 309/1999 Sb., 

o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. Jeho 

poslední novela provedená zákonem č. 

277/2019 Sb., jež nabyla účinnosti dnem 31. 

prosince 2019, přinesla zásadní změnu 

úpravy nabývání účinnosti právních 

předpisů. 

Akceptováno. 

Ustanovení § 18 (účinnost zákona) 

bude přeformulováno. Nebude 

navrhována odložená účinnost 

některých ustanovení. 

Zvláštní část důvodové zprávy 

k tomuto ustanovení bude doplněna 

o odůvodnění návrhu odchylné 

účinnosti, než vyplývá ze zákona č. 

309/1999 Sb., ve znění zákona č. 

277/2019 Sb. 

 

301. Úřad vlády – 

vedoucí 

ČÁST DRUHÁ 

(Změna zákona č. 

Doporučující V § 31 v navrženém odstavci 6 je v návětí i 

v písmenu b) řečeno totéž. 
Akceptováno 

Po vypořádání všech obdržených 
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Úřadu vlády 231/2001 Sb.)   připomínek bude ustanovení 

upraveno. 

302. Úřad vlády – 

vedoucí 

Úřadu vlády 

V § 48 odstavec 1 

písmeno l) 

Doporučující V § 48 odstavec 1 písmeno l) jsou slova 

„příslušnosti k národnostní menšině“ a 

„sociální původ“ uvedena dvakrát. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno.  

303. Úřad vlády – 

vedoucí 

Úřadu vlády 

V § 49 odstavec 4 a 

odstavec 7 

Doporučující V § 49 odstavec 4 a odstavec 7 považujeme 

výjimky pro seriály, cykly nebo dokumenty za 

totožné.  

 

Akceptováno 

Změna § 49 odst. 4 bude z návrhu 

zákona odstraněna (vypadne 

příslušný bod návrhu zákona). 

304. Úřad vlády – 

vedoucí 

Úřadu vlády 

ČÁST ČTVRTÁ 

(Změna zákona č. 

132/2010 Sb.)  

 

Doporučující Vzhledem k nově vloženému § 8a je 

odstavec 3 v § 8 nadbytečný.  

 

Vysvětleno 

Ustanovení § 8 odst. 3 je 

transpozicí Čl. 9 odst. 1 písm. e), 

který se vztahuje na všechna 

obchodní sdělení, včetně 

sponzorování a umístění produktu. 

Ustanovení § 8a odst. 1 se vztahuje 

pouze na audiovizuální obchodní 

sdělení, která nejsou 

sponzorováním nebo umístěním 

produktu. Ustanovení § 8 odst. 3 

tedy není v regulaci obchodních 

sdělení v audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání 

nadbytečné. 

 

305. Úřad vlády – 

ministryně a 

předsedkyně 

Legislativní 

rady vlády 

Ke shrnutí Závěrečné 

zprávy RIA (ZZ RIA) 

Korupční rizika (bod 

3.10) 

Doporučující Předkladatel uvádí, že korupční rizika 

u předkládané právní úpravy neexistují. 

Z vysvětlujícího textu však vyplývá, že existují, 

byť nízká. V textu je zároveň uvedeno, že návrh 

„zmenšuje reálný prostor pro korupci“, a také, 

že se návrhem „nezvyšuje pravděpodobnost, že 

dojde ke korupčnímu jednání“. Doporučujeme 

text zestručnit a pojmout jednoznačněji. Pokud 

Akceptováno 

Závěrečná zpráva RIA byla 

upravena dle požadavků Úřadu 

vlády.   
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jsou korupční rizika nízká, doporučujeme uvést, 

v čem mohou spočívat. 

306. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

Ke srovnávací tabulce 

 

Doporučující Článek 1 bod 4 (čl. 3) směrnice 2018/1808 

není uveden v rozdílové tabulce, ač ST 

vykazuje jako transpoziční předmětnou 

novelu. Nutno vyjasnit. 
 

Uvedené skutečnosti žádáme zohlednit ve 

srovnávací tabulce. 

Akceptováno 

Bude zohledněno ve srovnávací 

tabulce. 

307. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K rozdílové tabulce 

K části první 

Doporučující K ustanovení § 3 odst. 3 by měl být uveden 

také odkaz na preambuli 19 směrnice 

2000/31/ES. 

 

Akceptováno 

Bude upraveno v rozdílové tabulce. 

308. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K rozdílové tabulce 

 

Doporučující V § 7 odst. 2 je odkazováno na všechny 

pododstavce čl. 28b odst. 2, nicméně 

materie se týkají pouze první dva 

pododstavce. 

Akceptováno 

Bude upraveno v rozdílové tabulce. 

309. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K rozdílové tabulce 

 

Doporučující V § 8 odst. 5 je uveden odkaz na čl. 27b 

namísto na čl. 28b.  

 

Akceptováno 

Bude upraveno v rozdílové tabulce. 

310. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K rozdílové tabulce 

 

 

Doporučující V § 12 odst. 2 je uveden celex 32018L1808, 

avšak příslušné ustanovení směrnice 

2010/13/EU není novelizováno, tedy má být 

odkaz na směrnici 2010/13/EU, resp. celex 

32010L0013. 

Akceptováno 

Bude upraveno v rozdílové tabulce. 

311. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K rozdílové tabulce 

K části druhé 

 

Doporučující Ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) žádáme 

vykázat též vůči čl. 13 odst. 4 směrnice 

2018/1808. 

 

Akceptováno 

Bude vykázáno v rozdílové tabulce. 

312. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K rozdílové tabulce 

 

Doporučující Ustanovení § 6 odst. 5 žádáme vykázat též k 

článku 30a odst. 3 směrnice 2018/1808. 

 

Akceptováno 

Bude vykázáno v rozdílové tabulce. 
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313. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K rozdílové tabulce 

 

Doporučující Ustanovení § 7 odst. 9 je uvedeno jako 

implementační k článku 30 odst. 1směrnice 

2018/1808. Tato implementace není 

přiléhavá, žádáme vysvětlit vztah 

ustanovení směrnice a zákona. Viz též dále 

věcné připomínky k § 7. 

Vysvětleno 

MK sleduje navrhovanou úpravou 

(aby členové regulačního orgánu 

nebyli jmenováni a odvoláváni 

předsedou vlády) jejich nezávislost, 

kterou požaduje Čl. 30 odst. 1 

směrnice EU 2018/1808.  

314. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K rozdílové tabulce 

 

Doporučující Implementace článku 6a odst. 1 směrnice 

2018/1808 ustanovením § 12 odst. 12 písm. 

f) není přiléhavá, neboť návětí § 12 odst. 12, 

které není dotčeno novelou, vyžaduje 

opakované pravomocné rozhodnutí. 

Vysvětleno 

MK upozorňuje, že podmínka 

opakovaného porušení 

vyjmenovaných povinností pro 

potřeby řešení přeshraničního sporu 

(pozastavení služby) byla obsažena 

již v původním znění směrnice o 

audiovizuálních mediálních 

službách (směrnice 2010/13/EU ve 

verzi před revizí provedenou 

směrnicí 2018/1808). Čl. 3 odst. 2 

směrnice 2018/1808  je 

transponován ustanovením § 62 

odst. 2 zákona o provozování 

vysílání, přičemž vymezení § 12 

odst. 12 je jen důsledkem postupu 

upraveného v § 62. Principem 

úpravy § 12 odst. 12 je stanovit 

nástroj pro ty případy, kdy by 

regulační orgán rozhodoval o 

prodloužení licence k provozování 

takové služby, jejíž přeshraniční 

šíření bylo pozastaveno v souladu s 

§ 62 zákona o provozování vysílání. 

Z tohoto důvodu MK ve svém 
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stanovisku uvádělo pouze to, že § 

12 odst. 12 zákona o provozování 

vysílání má vazbu na čl. 3 odst. 2 

směrnice 2018/1808, nikoli že jej 

transponuje. 

 

315. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K rozdílové tabulce 

 

 

Doporučující Ustanovení § 54c a násl. - nejsou  

implementační, ale upravují vnitrostátně 

činnost Rady. Doporučujeme je 

nevykazovat jako implementační. 

Akceptováno 

Bude upraveno v rozdílové tabulce. 

316. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K rozdílové tabulce 

 

 

Doporučující Ustanovení § 60 odst. 3 písm. j) – 

doporučujeme vykázat i k čl. 6a odst. 1 

pododst. 2 směrnice 2018/1808.  

 

Akceptováno 

Bude upraveno v rozdílové tabulce. 

317. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K rozdílové tabulce 

K části čtvrté 

 

Doporučující Ustanovení § 8a požadujeme vykázat též k 

čl. 9 odst. 4 směrnice 2018/1808.  
Uvedené skutečnosti žádáme zohlednit 

v rozdílové tabulce.  

Akceptováno 

Bude upraveno v rozdílové tabulce. 

318. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K části první 

K § 2 a 3: 

 

Doporučující V ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) 

nerozumíme odkazu na poznámku pod 

čarou č. 3. Dle našeho názoru by měla být 

slova „fyzické a právnické osoby" uvedena 

přímo v textu, resp. zřejmě postačuje i jen 

uvedení obecného termínu „osoba“. 

Poznámku pod čarou na občanský zákoník 

považujeme za nadbytečnou zejména z toho 

důvodu, že daný odkaz podrobněji nic 

dalšího nespecifikuje. 

Akceptováno 

Z textu ustanovení bude vypuštěn 

odkaz na poznámku pod čarou č. 3.   

319. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K § 2 odst. 1 písm. f) 

až h) 

Doporučující K § 2 odst. 1 písm. f) až h) – ač směrnice 

mluví o mateřském / dceřiném podniku, 

dáváme ke zvážení, zda by nemělo být 

používáno pojmosloví známé v kontextu 

Vysvětleno 

Směrnice EU 2018/1808 

představuje speciální sektorovou 

úpravu. MK v návrhu zákona 
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českého práva. Občanský zákoník totiž 

s pojmem „podnik“ neoperuje. Naopak 

zákon o obchodních korporacích v rámci 

podnikatelských uskupení používá pojmy 

mateřská obchodní korporace / dceřiná 

obchodní korporace (§ 74).  

použije pojem „obchodní 

korporace“.  

320. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K § 3 odst. 3 a 4 Doporučující K § 3 odst. 3 a 4 odkazujeme na výše 

uvedenou připomínku týkající se pojmu 

„podnik“. Textace sice vychází 

z pojmosloví směrnice, je ale otázkou, zda 

je vždy jasné, na jaký subjekt se míří, když 

občanský zákoník nepoužívá pojem podnik, 

ale např. pojem právnická osoba či 

podnikatel.  

Vysvětleno 

Z důvodů uvedených v připomínce 

používá návrh zákona pojmy, 

s nimiž pracuje směrnice EU 

2018/1808. Účelem kritérií pro 

stanovení jurisdikce příslušného 

členského státu EU není dosáhnout 

na subjekty, které mají sídlo 

v některém z členských států EU, 

ale na globální poskytovatele 

služeb, které jsou dostupné v EU. 

MK odůvodní v důvodové zprávě. 

321. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K části druhé  

(změna zákona č. 

231/2001 Sb.) 

K  bodu 12. (§ 4 odst. 

2) 

 

Doporučující V § 4 odst. 2 předkladatel hovoří o přímo 

použitelných předpisech Evropské unie, tyto 

však nijak neupřesňuje - bylo by vhodné 

vložit poznámku pod čarou, aby bylo jasné, 

jakých předpisů se to týká, případně uvést 

tyto předpisy do důvodové zprávy.  

Vysvětleno 

Z důvodu obecnosti právního textu 

není vhodné doplňovat konkrétní 

předpisy. Ustanovením se mají na 

mysli všechny přímo použitelné 

předpisy, které platí v době 

přijímání zákona, i které budou 

přijaty kdykoli v průběhu jeho 

účinnosti.  

322. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K  bodu 17. a 19.(§ 
5) 
 

Doporučující V § 5 odst. 1 písm. x) a odst. 2) písm. j) - 

jednou návrh odkazuje na „zvláštní právní 

předpis“ a jednou na „jiný právní předpis“ - 

nutno sjednotit. 

Akceptováno 

Pojmy v návrhu zákona budou 

sjednoceny, bude použito „jiný 

právní předpis“.  
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323. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K pozn. pod čarou č. 

16) – platné znění 

 

Doporučující Odkaz na směrnici 89/552/EHS je zřejmě již 

zavádějící, když tato směrnice byla zrušena 

směrnicí 2010/13/EU. 

 

Vysvětleno 

Návrhem zákona se ruší celé 

ustanovené § 62 odst. 3 (nahrazuje 

se novým zněním), včetně 

poznámky pod čarou č. 16. 

324. Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K transpozici směrnice 

 

Doporučující Článek 1 bod 18 (článek 13) odst. 2 a 3 

směrnice 2018/1808 a článek 1 bod 26 (čl. 

30a odst. 1) této směrnice nejsou 

transponovány. Požadujeme vyjasnit, resp. 

transpozici doplnit. 

Vysvětleno 

Z důvodů podle čl. 20 odst. 2 věty 

druhé Metodických pokynů pro 

zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků 

vyplývajících z členství ČR v EU se 

MK muselo rozhodnout pro tzv. 

minimalistickou transpozici 

směrnice EU 2018/1808. Návrh 

zákona nesmí ve světle uvedeného 

článku Metodických pokynů 

obsahovat podmínky nebo 

požadavky, které nejsou pro 

promítnutí uvedené směrnice 

nezbytné, neboť jejich důsledkem 

může být skutečnost, že směrnice 

nebude do právního řádu ČR 

promítnuta v předepsané lhůtě. 

Ustanovení Čl. 13 odst. 2 a 3 

obsahuje fakultativní úpravu, kterou 

návrh zákona netransponuje, stejně 

jako netransponuje Čl. 7a nebo Čl. 

5 odst. 2. 

Čl. 30a odst. 1 je dle názoru MK 

transponován v platném znění § 5 

písm. u) zákona č. 231/2001Sb., 

kde je obecně formulována 
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povinnost regulačních orgánů ke 

vzájemné spolupráci. Uvedené 

ustanovení je návrhem zákona 

upřesňováno.  

 

325. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

obecná připomínka 

 

Doporučující RRTV vytýká jak návrhu zákona, tak 

předložené důvodové zprávě a závěrečné 

zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA), 

že se ani nepokusila vyčíslit celkový dopad 

nové právní úpravy na státní rozpočet, 

konkrétně především na rozpočet RRTV. 

Konstatování, že „náklady se budou odvíjet 

od intenzity výkonu dohledu, jaké bude 

třeba“, považuje Rada za nepřijatelné, stejně 

jako je nepřijatelná rezignace na vyčíslení 

finančních dopadů. 

Provedení ex post hodnocení dopadů a až 

následné vyvození důsledků pro změnu 

kapacit Úřadu RRTV, může znamenat 

jednak negativní dopad na výkon dosavadní 

činnosti RRTV, jednak téměř jistě 

nemožnost vyčlenit adekvátní personální 

kapacity Úřadu RRTV v nejcitlivější fázi 

aplikace nové právní úpravy, tj. těsně před a 

krátce po nabytí její účinnosti; srov. např. 

hned první z připomínek RRTV 

k jednotlivým částem textu věcného záměru 

pod bodem I. ke znění § 2 odst. 1 písm. a) 

zákona o službách platforem pro sdílení 

videonahrávek 

Nepovažujeme pak za šťastné, že autoři 

závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 

Vysvětleno 

viz stanovisko MF: 

V současné době je politika vlády v 

oblasti navyšování nových míst 

restriktivní, což dokládají úsporná 

opatření zařazená do schváleného 

rozpočtu na rok 2019 i do návrhu 

státního rozpočtu na rok 2020. 

Nepokládáme za účelné na jedné 

straně místa krátit a na druhé je 

přidávat zpět. 

Požadujeme, aby personální 

zabezpečení nové agendy bylo 

minimálně v náběhové fázi 

zajištěno bez nároku na jakékoliv 

navýšení stanoveného počtu míst, 

souvisejících nárůstu objemu 

prostředků na platy a dalších 

výdajů. Z dodaného podkladu, který 

kvantifikuje administrativní 

náročnost, je zřejmé, že řadu oblastí 

je vhodné zajistit vlastními 

zkušenými pracovníky (zejména 

právní záležitosti, spolupráce se 

zahraničními partnery, reprezentace 

na plenárním shromáždění), nikoliv 

potenciálními zaměstnanci na 
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regulace (RIA) neprovedli žádné konzultace 

s regulátorem, RRTV nebyla ve věci ani 

jednou oslovena, ani požádána o schůzku, 

ani o písemné anebo telefonické stanovisko. 

nových místech (které i s ohledem 

na kondici trhu práce nebude 

jednoduché obsadit dle plánu).  

Zpracovanou analýzu z oblasti 

personální náročnosti lze do 

materiálu přiložit, nicméně v této 

souvislosti požadujeme, aby 

všechny relevantní části materiálu 

byly ošetřeny následujícím textem: 

„Materiál nepředurčuje k navýšení 

personálních kapacit, objemu 

prostředků na platy a dalších 

souvisejících výdajů, resp. 

s přijetím navržené úpravy není 

automaticky spojeno navýšení 

personálních kapacit, objemu 

prostředků na platy a dalších 

souvisejících výdajů kapitoly 372 

RRTV. Personální náročnost bude 

vyhodnocena na základě reálného 

dopadu do administrativních úkonů 

a případné požadavky na úpravu 

personální oblasti a na navýšení 

výdajů kapitoly budou předloženy 

při přípravě návrhu parametrů 

státního rozpočtu na konkrétní 

rozpočtový rok, a to s ohledem na 

maximální využitelnost vlastních 

disponibilních možností.“ 

326. Rada pro 

rozhlasové a 

K části první  

 

Doporučující Základním problémem nové právní úpravy 

je v obecné rovině samotné stanovení 
Vysvětleno 

Dle názoru MK není skutečně v tuto 
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televizní 

vysílání 

ke znění § 2 odst. 1 

písm. a) 

 

rozsahu služeb, které budou pod zákonnou 

definici spadat. Pro tyto účely budou vydány 

oficiální guidelines Evropské komise k 

rozsahu definičních znaků „hlavní účel“ a 

„podstatná funkce“, aby byl společné 

chápán rozsah těchto pojmů, což je zásadní 

pro spolupráci vzhledem k přeshraničnímu 

charakteru těchto služeb. Zatím existují 

pouze drafty v AJ, oficiální verze se 

očekává až v dubnu 2020. 

RIA pracuje s premisou, že těchto služeb 

bude v ČR minimum a tudíž není třeba 

regulátora nijak zvlášť připravit nebo posílit. 

Jedná se o dost odvážné tvrzení, když zatím 

nikdo neodhadl rozsah těchto služeb; RIA 

jednostranně pracuje pouze asi se 4 

platformami pro sdílení videí typu uložto.cz, 

hellshare atp., přičemž zcela opomíjí 

platformy pro sdílení erotických a porno-

videí usazených v ČR. Opomíjí rovněž fakt, 

že usazení takových služeb se může velmi 

rychle změnit po zavedení pravidel v 

členských státech – dojde samozřejmě k 

určitému překreslení mapy, jelikož 

poskytovatelé zareagují na nové podmínky a 

budou mít tendenci zvolit tu zemi původu, 

kde bude nejméně propracovaná úprava a 

také menší možnosti regulátora na tyto 

služby dohlížet.  

RIA dále vůbec nezohledňuje praktické 

fungování mezinárodní spolupráce mezi 

regulačními orgány členských států. V 

chvíli možné odhadovat, kolik 

poskytovatelů služeb platforem pro 

sdílení videonahrávek bude dle 

směrnicí vymezených kritérií spadat 

do pravomoci ČR. Z tohoto důvodu 

RIA k návrhu zákona předvídá 

provedené zpětného hodnocení 

dopadů zákona (které je ostatně 

povinné). Provedení tohoto 

zpětného hodnocení dopadů 

požaduje i MF (viz vypořádání 

k předchozí  připomínce RRTV) 

pro účely vyčíslení případných 

požadavků RRTV na nezbytné 

personální a mzdové posílení jejího 

Úřadu. 

Pokud jde o spolupráci s 

regulačními orgány ostatních 

členských států, kterou předvídá Čl. 

30a odst. 1 směrnice, MK je názoru, 

že tuto problematiku upravuje již 

platné znění § 5 písm. u) zákona č. 

231/2001 Sb., kde je obecně 

formulována povinnost regulačních 

orgánů členských států EU ke 

vzájemné spolupráci. Pro konkrétní 

rozsah nutné spolupráce RRTV ve 

vztahu k platformám pro sdílení 

videonahrávek platí, co bylo 

uvedeno výše (bude posouzena 

v rámci zpětného hodnocení dopadů 

zákona). 
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případě mezinárodních, resp. globálních 

služeb splňujících definiční znaky platforem 

pro sdílení videonahrávek, které mají své 

evropské pobočky v některých členských 

státech, fungují v naprosté většině v 

jednotlivých státech v národních verzích. 

Pro kontrolu fungování požadovaných 

opatření bude třeba kontinuální spolupráce 

všech dotčených regulačních orgánů s 

členským státem země původu. Např. u 

platforem typu Facebook, YouTube apod., 

mající evropské sídlo v Irsku, bude 

zapotřebí aktivní spolupráce RRTV. (Pro 

ilustraci lze uvést příklad z praxe. V 

uplynulém roce se již některé regulační 

orgány s větší kapacitou ve spolupráci s 

Evropskou komisí podílely, zatím na 

dobrovolné bázi, na monitoringu některých 

opatření souvisejících s dezinformacemi a 

fake news na vybraných mezinárodních 

platformách. Jednalo se o poměrně časově 

náročný proces zahrnující značný objem 

práce a dat). 

327. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

ke znění § 4 písm. a) 

 

Doporučující Doporučujeme navrhnout rovněž změnu 

zákona o regulaci reklamy, konkrétně 

ustanovení § 7 písm. a), kterým je v nynější 

podobě specifikovaná pravomoc RRTV pro 

reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním 

vysílání a v audiovizuálních mediálních 

službách na vyžádání a pro sponzorování v 

rozhlasovém a televizním vysílání a v 

audiovizuálních mediálních službách na 

Akceptováno 

Do zákona bude zařazena část 

obsahující příslušnou změnu zákona 

č. 40/1995 Sb. 
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vyžádání; přičemž máme za to, že by měly 

být zohledněny i služby platforem pro 

sdílení nahrávek. 

328. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

ke znění § 4 písm. b) 

 

Doporučující Odkaz týkající se v tomto ustanovení 

příslušnosti Úřadu pro ochranu osobních 

údajů směřuje na § 8 odst. 4, což je chybné, 

namísto toho by měl odkaz směřovat na § 9. 

 

Vysvětleno 

Ustanovení § 4 písm. b) bylo 

z návrhu zákona vypuštěno 

s ohledem na stanovisko ÚOOÚ 

(viz odůvodnění k připomínce č. 

104). Věcná působnost ÚOOÚ ve 

vztahu k § 9 návrhu zákona bude 

vyplývat již ze zákona o zpracování 

osobních údajů bez toho, aby bylo 

potřeba ji výslovně stanovit v tomto 

návrhu zákona. 

329. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

ke znění § 5 písm. i) 

 

Doporučující Analogicky jako dále pod bodem XII. 

 
Vysvětleno, akceptováno 

Připomínka se správně vztahuje na 

§ 4 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. 

Jejím účelem je nahradit slova 

„zdravotně postižené osoby“ slovy 

„osoby se zdravotním postižením“. 

330. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

ke znění § 6 odst. 4 

 

Doporučující Navrhujeme, s ohledem na běh zasedání 

RRTV a chod Úřadu RRTV, prodloužit 

patnáctidenní lhůtu na 30 dnů (popřípadě 

délku lhůty ponechat na uvážení RRTV). 

Dáváme ke zvážení rovněž sjednocení lhůty 

podle odst. 3 na shodných 30 dnů. 

Akceptováno 

Lhůta v § 6 odst. 3 a 4 bude 

stanovena na 30 dnů. 

331. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

ke znění § 7 odst. 1 

písm. c) 

 

Doporučující Za slovy „dětské pornografie“ navrhujeme 

doplnit slovo „podle“. 

 

Akceptováno 

Ustanovení bude opraveno. 

332. Rada pro 

rozhlasové a 

ke znění § 10 

 

Doporučující Poslední věta odst. 1 „Přijatá nápravná 

opatření oznámí poskytovatel služby 
Akceptováno 

Z ustanovení bude vypuštěno slovo 
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televizní 

vysílání 

platformy pro sdílení videonahrávek ve 

stanovené lhůtě informaci Radě.“ nedává 

smysl. Správnou formulací by bylo: „Přijatá 

nápravná opatření oznámí poskytovatel 

služby platformy pro sdílení videonahrávek 

ve stanovené lhůtě Radě.“ nebo „Informaci 

o přijatých nápravných opatřeních oznámí 

poskytovatel služby platformy pro sdílení 

videonahrávek ve stanovené lhůtě Radě.“ 

Dále navrhujeme sjednotit celou definici 

opatření k nápravě se stávající definicí 

opatření k nápravě podle § 59 zákona č. 

231/2001 Sb., pokud je právní úprava 

zamýšlená analogicky, jak uvádí důvodová 

zpráva, anebo doplnit důvodovou zprávu, 

pokud je navržený § 10 zamýšlený jako jistá 

nuance oproti § 59 zákona č. 231/2001 Sb. 

„informaci“. 

 

V souladu s připomínkami MV a 

MSP bude v § 10 ponechán pouze 

první odstavec, text z druhého 

odstavce bude přesunut do § 11, 

v němž bude stanoveno, že obdrží-li 

Rada ve stanovené lhůtě od 

poskytovatele služby platformy pro 

sdílení videonahrávek oznámení o 

přijatých nápravných opatřeních, 

nezahájí řízení o přestupku (budou 

vypuštěna slova „uloží mu pokutu 

za přestupek podle tohoto zákona“).  

Pokud poskytovatel služby ve 

stanovené lhůtě nápravu nezjedná, 

postupuje RRTV podle § 11 odst. 3. 

 

333. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

ke znění § 13 

 

Doporučující Navrhujeme poslední větu přechodných 

ustanovení vypustit, aby nevznikly 

pochybnosti, zda po uplynutí přechodného 

období oznámení podle věty první podléhá 

či nepodléhá správnímu poplatku. 

Akceptováno 

Poslední věta § 13 bude vypuštěna. 

334. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

K části druhé (změna 

zákona č. 231/2001 

Sb.) 

 

k novému znění § 2 

odst. 2 písm. a) 

 

Doporučující Změna definice obchodního sdělení je 

poněkud zavádějící. Navrhujeme formulaci: 

„…obchodním sdělením reklama a 

sponzorování a v případě televizního 

vysílání rovněž teleshopping, umístění 

produktu nebo jiná obrazová sekvence se 

zvukem nebo bez zvuku…“ 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

335. Rada pro 

rozhlasové a 

k novému znění § 4 

odst. 2 

Doporučující Doporučujeme termín „pro osoby se 

zdravotním postižením“ namísto „pro 
Akceptováno. 

Ustanovení bude upraveno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQAGFA2H)



 169 

televizní 

vysílání 

 zdravotně postižené osoby“. 

 

336. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 5 

(obecně) 

 

Doporučující Navrhujeme do definované působnosti 

RRTV více zahrnout zahraniční aktivity 

RRTV. Ty jsou zatím shrnuty jen pod písm. 

u), což nereflektuje současné změny: 

posílení mezinárodní spolupráce; formální 

zakotvení ERGA ve Směrnici a povinnost 

RRTV podílet se kontinuálně a aktivně na 

práci v rámci této skupiny. Toto je 

zakotveno v novém zákoně o platformách, 

ale nikoliv v zákoně č. 231/2001 Sb.; nikde 

v zákoně není formálně stanovena povinnost 

RRTV řešit obcházení přísnějších pravidel 

jiných států provozovateli v naší jurisdikci, 

což je přitom jev stále častější. 

Podle písm. d) RRTV předává seznam 

Evropské komisi, taková velmi 

zjednodušená formulace zní, jako by bylo 

možné bez dalšího odeslat seznamy 

provozovatelů, ale tak to samozřejmě není. 

Jedná se o vyplňování zcela jinak vedené 

mezinárodní databáze v anglickém jazyce, 

kam se navíc pravidelně vyplňují jiné údaje, 

a podle jiného klíče, než má RRTV na 

webu. 

Podle EK, jak je uvedeno v RIA, by vedení 

a spravování takové databáze vyžadovalo 

jeden plný úvazek. 

Akceptováno 

Do § 5 bude doplněna účast RRTV 

na aktivitách Skupiny regulačních 

orgánů členských států EU 

(ERGA), aby tato (co do objemu) 

podstatná aktivita byla zmíněna 

zejména ve vztahu k mediálním 

službám přímo ve vymezení 

působnosti RRTV v zákoně č. 

231/2001 Sb.   

 

Pokud jde o předávání Seznamu 

provozovatelů televizního vysílání 

Evropské komisi, předpokládá se, 

že k této věci vydá EK jasné 

pokyny. Zatím není jasné, jak bude 

probíhat, lze posoudit ve zpětném 

hodnocení dopadů.  

 

337. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

k novému znění § 5 

odst. 1 písm. d)  

 

Doporučující Navrhujeme slovo „evidenci“ nahradit 

slovem „seznam“, tak, aby byla sjednocená 

terminologie. 

Akceptováno 
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vysílání  

338. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 5 

odst. 2 písm. b) 

 

Doporučující Z definice není zřejmé, co přesně znamená 

„on-line kontaktní místo“ – znamená to 

možnost komunikace e-formou i pro osoby 

se sluchovým či zrakovým postižením (nebo 

snad obdobu live služby) – doporučujeme 

definici v tomto směru upřesnit. 

Vysvětleno 

Ustanovení je transpozicí Čl. 7 odst. 

4 směrnice. V souladu s ním se 

musí jednat o on-line adresu 

dostupnou i pro osoby se 

zdravotním postižením. Musí se 

tedy jednat o takovou službu, která 

umožní komunikovat s RRTV jak 

osobě se zrakovým postižením, tak 

osobě se sluchovým postižením. 

Postačí taková forma komunikace, 

která odpovídá tomuto požadavku. 

339. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 32 

odst. 1 písm. e) 

 

Doporučující Navrhujeme ve slovním spojení „jejich 

fyzický“ odstranit nadbytečné slovo 

„jejich“. 

 

Akceptováno. 

Ustanovení bude upraveno. 

340. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 32 

odst. 1 písm. u) – 

dřívější znění 

 

Doporučující Máme za to, že není nutné, aby byly nad 

rámec Směrnice informace o obsahu 

poskytovány k jednotlivým upoutávkám, 

postačí, pokud budou poskytovány k 

pořadům. Upoutávka na pořad navíc může 

být zpracována tak, že by její samostatné 

hodnocení bylo jiné než hodnocení pořadu, 

kterého se týká. Proto navrhujeme vypuštění 

slov „a upoutávkám“. 

Akceptováno. 

Ustanovení se nebude vztahovat na 

upoutávky (v návrhu nebude po 

vypořádání připomínek ostatních 

subjektů navrhováno znění s 

odloženou účinností). 

341. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 32 

odst. 4  

 

Doporučující Vzhledem k administrativní náročnosti na straně 

RRTV i provozovatelů vysílání navrhujeme, aby 

akční plány byly zpracovávány na 3 roky. 

 

Vysvětleno 

MK zváží navrhovanou úpravu dle 

faktické proveditelnosti. 
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342. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 32 

odst. 5 

 

Doporučující Mezi stanovenými výjimkami jsou také 

programy zaměřené výhradně na reklamu a 

teleshopping, což je ovšem nadbytečné, 

protože na těchto programech nemohou být 

zařazovány pořady, tudíž je zřejmé, že na 

těchto programech nelze zpřístupňovat. 

Akceptováno 

Z ustanovení § 32 odst. 5 písm. b) 

budou vypuštěna slova „a programy 

zaměřené výhradně na reklamu a 

teleshopping (§ 67 odst. 2)“. 

343. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 48 

odst. 2 písm. b) 

 

Doporučující Navrhujeme opravu gramatické chyby 

„osoby přemlouvali“. 

 

Akceptováno 

Ustanovení bude opraveno. 

344. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 54b 

písm. c) 

 

Doporučující Podle navržené právní úpravy se 

samoregulační orgán může stát 

„spolupracujícím samoregulačním orgánem" 

nejdříve po dvou letech od nabytí účinnosti 

zákona. Máme za to, že zákon, potažmo 

hodnocení dopadu novely (RIA) 

nepředkládá řešení dopadu dvouletého 

vakuua, před tím, než bude moci být 

samoregulátor evidován. 

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Úprava koregulace byla ze zákona 

odstraněna.   

345. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 54g 

odst. 4 a 5 

 

Doporučující Nepovažujeme za systémové, aby RRTV 

vynucovala platbu jednoho soukromého 

subjektu druhému soukromému subjektu. 

 

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Úprava koregulace byla ze zákona 

odstraněna.   

346. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 54h 

odst. 3 

 

Doporučující Doporučujeme zařadit odkaz na to, jaký jiný 

právní předpis má zákon na mysli, a 

zejména upřesnit, v jakém významu je zde 

použito slovo „audit“. 

 

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Úprava koregulace byla ze zákona 

odstraněna.   

347. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 54f 

 

Doporučující Toto ustanovení umožňuje koregulaci i v 

oblasti podpory evropské tvorby, ale vůbec 

není jasné, co by mělo a mohlo být 

konkrétně předmětem této koregulace. 

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Úprava koregulace byla ze zákona 

odstraněna.   
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348. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 54g 

obecně 

 

Doporučující V tomto ustanovení se opakovaně hovoří o 

„poskytovateli služeb“, což je dost 

zavádějící, protože koregulace se bude týkat 

i subjektů v jiných rolích (provozovatelé 

vysílání, zadavatelé reklam). 

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Úprava koregulace byla ze zákona 

odstraněna.   

349. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 54g 

odst. 5 

 

Doporučující Ne všechny subjekty v kompetenci RRTV 

mají licenční podmínky (poskytovatelé 

audiovizuálních mediálních služeb na 

vyžádání). S ohledem na tuto skutečnost 

navrhujeme uvedené změnit. 

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Úprava koregulace byla ze zákona 

odstraněna.   

350. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 54j 

 

Doporučující Dáváme ke zvážení, zda neupravit 

přezkoumatelnost rozhodnutí o odejmutí 

pověření samoregulačnímu orgánu správním 

soudem. 

 

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Úprava koregulace byla ze zákona 

odstraněna.   

351. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

K části čtvrté (změna 

zákona č. 132/2010 

Sb.)  

 

k novému znění § 6a 

odst. 1 písm. a) 

 

Doporučující Zákonodárce nově navrhuje zajistit volbou 

vhodných opatření, „aby pořady a 

upoutávky, které mohou narušit fyzický, 

psychický nebo mravní vývoj nezletilých 

osob, jako je pornografie nebo bezdůvodné 

násilí, neměly tyto osoby za běžných 

okolností možnost vidět nebo slyšet; tato 

opatření zahrnují nástroje pro ověřování 

věku nebo jiná technická opatření.“ 

Stávající podoba tzv. disclaimeru byla 

zajištěna stanoviskem Rady. 

(https://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-

ridime/pravnistanoviska/STANOVISKO_DI

SCLAIMER.pdf). 

Navrhovaná povinnost v podobě nástrojů a 

Vysvětleno 

Pojem „kvalifikovaný disclaimer“ 

nelze použít v normativním textu 

zákona.  

V důvodové zprávě bude nicméně 

zdůrazněno, že „opatření“ 

k zamezení přístupu nezletilých 

osob k obsahu, který může narušit 

jejich vývoj, nesmějí mít povahu 

pouze formálního úkonu (např. 

pouhé zaškrtnutí splnění určitého 

věku). Ve zvláštní části důvodové 

zprávy k tomuto ustanovení MK 

rovněž uvede, že „opatřením“ ve 

smyslu technického opatření, které 
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technických opatření však znamená 

výraznou a zásadní změnu v požadavku po 

přístupu poskytovatelů, která významně 

zatíží poskytovatele po ekonomické stránce.  

Vzhledem k tomu, že žádná jiná právní 

úprava nenabízí analogii k tomu, jaké 

technické prostředky a nástroje mají být 

využity, je očekávatelné, že bude po RRTV 

požadováno ze strany poskytovatelů, aby 

vydala ve věci stanovisko a určila blíže 

požadovaná technická opatření a nástroje. 

S ohledem na významný dopad na 

hospodářskou činnost poskytovatelů máme 

za to, že uvedené nelze řešit stanoviskem 

RRTV, ale výlučně zákonem. Navrhujeme 

tedy, aby již v zákoně bylo jasně řečeno, co 

se rozumí nástroji a technickými opatřeními. 

lze využít ke splnění povinnosti dle 

§ 6a odst. 1 písm. a), se rozumí 

např. kvalifikovaný disclaimer ve 

smyslu příslušného stanoviska 

RRTV.  

 

 

352. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 7 

odst. 2 

 

Doporučující Problematické je stanovení výjimek pro 

služby s nízkým obratem a nízkou 

sledovaností. 

Že se jedná o nesnadno uchopitelné neurčité 

pojmy, kde hrozí nebezpečí velkých 

výkladových rozdílů, uznala i Evropská 

komise, která připravuje k těmto pojmům 

výkladové pokyny. Z pohledu českého 

zákona je třeba upozornit na skutečnost, že 

RRTV dosud nedisponovala žádnými údaji 

o sledovanost a regulované subjekty nemají 

stanovenu odpovídající povinnost tyto údaje 

RRTV sdělovat. Obdobně RRTV 

nedisponuje žádnými nástroji potřebných 

pro zjišťování výše reálného obratu 

Vysvětleno 

Článek 13 odst. 7 směrnice 

Evropské unie 2018/1808, kterou 

návrh zákona transponuje, stanoví 

povinnost Evropské komise vydat 

pokyny určující kritéria pro definice 

„nízké sledovanosti“ a „nízkého 

obratu“ pro účely plnění povinnosti 

podpory evropské tvorby 

v audiovizuálních mediálních 

službách na vyžádání. Účelem 

těchto pokynů má být zajištění 

shodného výkladu uvedených 

pojmů ve všech členských státech 

EU.  
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regulovaných subjektů. Měla by být dána 

odpovídající povinnost subjektů 

požadujících výjimku z povinnosti podle 

odst. 1 tyto skutečnosti ověřitelným a 

prokazatelným způsobem doložit. 

EK tyto pokyny dosud nevydala, 

nelze z nich tedy vycházet a 

uvedené pojmy definovat přímo 

v zákoně, ani alespoň rámcově 

stanovit meze prováděcího právního 

předpisu regulačního orgánu, který 

by v něm pojmy definoval.  

K uvedené věci uplatnilo 

připomínku i MF, které navrhlo 

vložit do zákona následující 

ustanovení: 

„Splnění podmínek nízkého obratu 

a nízké sledovanosti podle odstavce 

1 se posuzuje podle pokynů 

vydaných Evropskou komisí podle 

směrnice Evropského parlamentu a 

Rady o audiovizuálních mediálních 

službách s ohledem na měnící se 

situaci na trhu. Rada tyto pokyny 

zveřejní po jejich publikaci 

v Úředním věstníku EU na svých 

internetových stránkách.“  

MK tento návrh MF akceptuje. 

Pokud jde o údaje o „nízké 

sledovanosti“ a „nízkém obratu“, 

kterými RRTV dosud nedisponuje, 

MK předpokládá, že pokud se 

konkrétní poskytovatel služby na 

vyžádání bude dovolávat výjimky z 

nutnosti plnit povinnost podpory 

evropské tvorby, bude RRTV 

vyžadovat, aby splnění podmínek 
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pro její použití doložil. 

353. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 10a 

odst. 2 písm. a) 

 

Doporučující Toto ustanovení odkazuje se na porušení § 6 

odst. 9, ale takové ustanovení v zákoně není. 

 

Akceptováno 

Správně má být uveden odkaz na § 

6 odst. 7. 

354. Rada pro 

rozhlasové a 

televizní 

vysílání 

k novému znění § 12 

odst. 1 písm. a) 

 

Doporučující Za přestupek je zde označeno nesplnění 

oznamovací povinnosti – nově podle § 6 

odst. 8 – toto ustanovení ale zakotvuje 

zákaz, aby pořady v rámci audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání byly 

zkracovány, měněny a přerušovány – to není 

oznamovací povinnost. 

Sankce by se zřejmě měla vztahovat nikoli 

na poskytovatele audiovizuální mediální 

služby na vyžádání, ale naopak na toho, kdo 

neoprávněně naruší obsah služby 

poskytovatele audiovizuální mediální služby 

na vyžádání. 

Akceptováno 

Správně má ustanovení odkazovat 

na § 6 odst. 6. 

 

Návrh bude rovněž upraven tak, aby 

za porušení § 6 odst. 8 nesla 

odpovědnost „osoba“, která tuto 

povinnost poruší, nikoli 

poskytovatel služby na vyžádání.  

 

 

  

355. Úřad pro 

ochranu 

hospodářské 

soutěže 

K části druhé 

(změna zákona č. 

231/2001 Sb.) 

 

Doporučující V § 54f návrhu zákona o službách platforem 

pro sdílení videonahrávek (dále jen 

„Návrh“) je uvedeno, ve kterých zákonem 

regulovaných oblastech je možné zavedení 

tzv. koregulace ze strany samoregulačních 

orgánů vůči svým členům. Z pohledu 

hospodářské soutěže uvádím, že tato tzv. 

koregulace by neměla vést k ovlivnění, 

narušení či dokonce vyloučení hospodářské 

soutěže na předmětných trzích. Nemělo by 

tedy dojít k jakémukoliv sdílení takových 

informací mezi členy regulačního orgánu, 

které by mohly vést k ovlivnění soutěžního 

Připomínka se stala bezpředmětnou. 

Úprava koregulace (včetně 

stanovení oblastí, v nichž je její 

zavedení ze strany samoregulačních 

orgánů možné) byla z návrhu 

zákona na základě vypořádání 

připomínkového řízení vypuštěna 

bez náhrady. 
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chování. Jakýkoliv projev vůle regulačního 

orgánu koordinovat soutěžní chování svých 

členů na trhu by mohl naplňovat zakázané 

jednání ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o 

ochraně hospodářské soutěže a o změně 

některých zákonů (dále též“ ZOHS“). 

Z uvedeného tedy vyplývá, že by koregulace 

měla být prováděna pouze a výslovně za 

účelem zmíněným v § 54f Návrhu, a to 

pouze v nezbytně nutné míře a zároveň při 

dodržování soutěžních pravidel ve smyslu 

ZOHS.  

356. Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

Obecně 

 

Doporučující Úřad pro ochranu osobních údajů souhlasí s 

tím, aby do návrhu (§ 9) byl transponován 

článek 28b odst. 3 poslední pododstavec 

novelizované směrnice o audiovizuálních 

mediálních službách: „Osobní údaje 

nezletilých osob shromážděné či jinak 

získané poskytovateli platforem pro sdílení 

videonahrávek podle třetího pododstavce 

písm. f) a h) nesmějí být zpracovávány pro 

obchodní účely, jako je přímý marketing, 

profilování a reklamy zaměřené na základě 

chování.“ Jedná se o speciální sektorovou 

regulaci, která přirozeně patří do 

sektorového zákona: „Osobní údaje 

nezletilých osob shromážděné nebo jinak 

získané poskytovatelem platformy pro 

sdílení videonahrávek podle § 8 odstavce 3 

písm. f) a h) nesmějí být zpracovávány pro 

obchodní účely, jako je přímý marketing, 

profilování a reklama cílená na základě 

Akceptováno 

Vzhledem k tomu, že ÚOOÚ 

souhlasí s formulací § 9 návrhu 

zákona (speciální sektorová 

regulace nakládání s osobními údaji 

náležející do speciálního zákona), 

MK akceptuje stanovisko, že 

působnost ÚOOÚ k § 9 vyplývá 

z obecného vymezení působnosti 

Úřadu upraveného v  

§ 50 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů. 

V tomto smyslu nebude v návrhu 

zákona působnost ÚOOÚ 

nadbytečně upravována.    
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chování, a to ani v případě předchozího 

souhlasu nezletilé osoby nebo jejího 

zákonného zástupce s takovým zpracováním 

osobních údajů.“ 

Nedomnívá se však, že je nezbytné 

konstruovat zvláštní působnost ÚOOÚ, 

neboť plně postačí obecná podle § 50 odst. 1 

a § 54 odst. 1 zákona o zpracování osobních 

údajů. Naproti tomu, s ohledem na 

konstrukci § 62 odst. 1 zákona o zpracování 

osobních údajů, je skutkovou podstatu 

přestupku nezbytné ponechat. 

357. Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

K důvodové zprávě 

nebo odůvodnění 

 

Doporučující Část 1.8 důvodové zprávy, zhodnocení 

dopadu navrhované právní úpravy ve vztahu 

k ochraně soukromí a osobních údajů (dále 

jen „DPIA“) je vhodné přepracovat. 

Odůvodnění: 

To, co se uvádí v obecné části připomínek, 

je nutné zohlednit v DPIA. Vzhledem k tomu, 

že se zavádí speciální sektorová regulace 

zpracování osobních údajů a navrhuje se 

zvláštní působnost ÚOOÚ, je třeba to 

vyhodnotit v důvodové zprávě. Návrh tedy 

má dopady na ochranu soukromí. Je třeba 

zejména adresovat možná risika při 

zpracování osobních údajů, uvést, proč byl 

oproti směrnici zvolen dovětek a jaké jsou 

prostředky k minimalizaci risik. Doporučení 

je na stránkách ÚOOÚ přičemž je vhodné 

konsultovat pověřence pro ochranu 

osobních údajů předkladatele.  

Akceptováno 

Obecná část důvodové zprávy bude 

v části 1.8 (Zhodnocení dopadu 

navrhované právní úpravy ve 

vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů) doplněna o popis 

navrhované úpravy, která se týká 

nakládání s osobními údaji (resp. 

omezení tohoto nakládání). 

Přepracování uvedené části 

důvodové zprávy bude ÚOOÚ 

zasláno ke stanovisku. 

Poznámka: 

MK vypouští na základě 

připomínky č. 360 z ustanovení  

§ 9 slova „a to ani v případě 

předchozího souhlasu nezletilé 

osoby nebo jejího zákonného 

zástupce s takovým zpracováním 
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Cílem DPIA není vyhodnocovat soulad se 

zákonem o zpracování osobních údajů. U 

zákonů by to nemělo smysl, protože 

speciální zákon má před zákonem o 

zpracování osobních údajů přednost. Stejně 

tak, že se zpracování osobních údajů řídí 

GDPR, je notorieta, kterou není třeba 

opakovat. 

osobních údajů“. Návrh zákona 

tedy přejímá požadavek směrnice 

2018/1808 v minimální možné 

míře. 

 

 

358. Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

K § 9 Doporučující V § 9 se slovo „osob“ zrušuje. 

Odůvodnění: 

Je třeba postavit najisto, že se použije 

věková hranice podle § 30 NOZ a to uvést v 

důvodové zprávě. V ní se třeba rovněž uvést, 

že § 7 zákona o zpracování osobních údajů 

se nepoužije. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno. 

V důvodové zprávě k ustanovení se 

doplní, že pro jeho výklad se 

použije věková hranice podle § 30 

občanského zákoníku, a nikoli § 7 

zákona o zpracování osobních 

údajů. 

359. Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

K § 9 Doporučující V § 9 se slova „, a to ani v případě 

předchozího souhlasu nezletilé osoby nebo 

jejího zákonného zástupce s takovým 

zpracováním osobních údajů“ zrušují. 

Odůvodnění: 

Není důvod regulaci rozšiřovat oproti 

směrnici. 

Akceptováno 

Ustanovení bude upraveno 

v souladu s připomínkou. Návrh 

zákona bude transponovat 

požadavek směrnice 2018/1808 

v minimální možné míře. 

360. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 2 odst. 2 písm. h) 

 

 Do § 2 odst. 2 písm. h) by bylo vhodné 

doplnit odkaz na právní předpis upravující 

komunikační systémy neslyšících a 

hluchoslepých osob.  

Akceptováno 

MK připomínce vyhoví. 

361. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 5 odst. 2 písm. e) 

až i) 
 Nutno vyřešit v návaznosti na finální úpravu 

samoregulace a koregulace.  

Úprava koregulace byla ze zákona 

vypuštěna. V zákoně byla navržena 

nová úprava samoregulace.  
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362. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 21 odst. 5 

 

 Nucené doplňování licence o závazek 

dodržovat samoregulační kodex 

nepokládáme za vhodné opatření a 

navrhujeme tuto možnost ze zákona 

vypustit.  

Akceptováno 

Ustanovení bylo vypuštěno 

z návrhu zákona.  

363. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K části čtvrté (změna 

zákona č. 132/2010 

Sb.)  

K § 2 odst. 1 písm. h)  

 Doplnění videonahrávky mezi příklady 

pořadů v § 2 odst. 1 písm. h) ZAVMSV 

pokládáme za chybné, neboť pro účely 

ZAVSV videonahrávka není definována a 

v zákoně o službách platforem pro sdílení 

videonahrávek je definována jako součást 

těchto služeb. 

Vysvětleno 

Definice v § 2 odst. 1 písm. h) 

vychází z definice umístění 

produktu obsažené ve směrnici 

2018/1808. Je třeba si uvědomit, že 

umístí-li na platformu pro sdílení 

videonahrávek její provozovatel 

pořad nebo videonahrávku sám 

(neumístí je sem jiný uživatel), 

nepředstavuje takový obsah 

platformu pro sdílení 

videonahrávek (viz její definice ve 

směrnici, resp. v návrhu zákona), 

nýbrž službu na vyžádání. Z tohoto 

důvodu je nezbytné vložit do 

definice umístění produktu 

v zákoně č. 132/2010 Sb. též 

„videonahrávku“.   

364. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 3 odst. 2 písm. a)  

 

 Bylo by vhodnější v zákoně ponechat 

definici redakčního rozhodnutí pro 

AVMSV, ZRTV v definici pracuje 

s programovou skladbou, která u AVMSV 

nepřipadá v úvahu.  

Akceptováno 

MK doplní definici v zákoně č. 

231/2001 Sb. tak, aby byla 

použitelná i na služby na vyžádání.  

365. Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

K § 8a  

 

 Deklarace o samoregulačních kodexech by 

měla být stejná jako v ZRTV. 

 

Akceptováno 

MK uvede odpovídající ustanovení 

v soulad. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQAGFA2H)



 180 

Připomínky legislativně technické povahy 

 

 

366. Ministerstvo 

vnitra 

OBECNĚ 

 

Legislativně 

technické 

1. Navrhujeme označení částí právního předpisu 

neuvádět zvýrazněným písmem. 

2. Předkladatel sám uvádí, že cílem návrhu je 

implementace příslušných evropských právních 

předpisů do českého právního řádu, což 

dokumentuje odkazy  

na konkrétní články příslušné směrnice v rámci 

jednotlivých ustanovení. Upozorňujeme, že podle 

přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády se v 

textu návrhu zákona vyznačí ta ustanovení, jimiž je 

zajišťována transpozice, adaptace nebo jiná 

implementace, a to jejich podtržením, a pod tato 

ustanovení se na levé straně uvede identifikační 

číslo (CELEX) příslušného předpisu Evropské unie 

nebo rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. 

Doporučujeme návrh v tomto smyslu revidovat. 

3. V rámci nového zákona je zřizována evidence 

poskytovatelů služeb, která je však v různých 

ustanoveních označována jako „seznam“, jinde se 

hovoří o „evidenci“, doporučujeme návrh sjednotit. 

Revize návrhu 

bude provedena. 
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